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يه���دف هذا البحث إلى تحديد األث���ر القانوني لقرارات هيئات 

التحقي���ق الجزائية واألح���كام الجزائية الص���ادرة على التأديب 

الوظيف���ي، لألفعال الت���ي يمكن أن يرتكبه���ا الموظف العام 

في النظام السعودي بالمقارنة مع بعض األنظمة القانونية 

األخرى، كنظام التأديب الوظيفي في فرنسا ونظام التأديب 

في األردن وتحديد أوجه الشبه واالختالف بين هذه األنظمة 

القانونية المختلفة.
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تقديم:

تضخ�م اجلهاز اإلداري احلكومي يف أيامنا املعارصة تضخام كبريا، فقد بلغت 
أع�داد العاملني يف اإلدارة العامة املركزية والالمركزية أعدادا كبرية، فقد أصبح 
ع�دد املوظف�ني يع�د باملالي�ني منترشين يف مجي�ع أنح�اء الدولة. كام أن وس�ائل 
االتص�االت واملعلوم�ات احلديثة أصبح�ت متداولة بني أي�دي مجيع املوظفني،  
س�واء وفرهتا اإلدارة العامة نفسها بغية حتديث وسائل العمل اإلداري وأساليبه 
أو أجهزة ش�خصية كأجهزة اخللوي الشخصية وش�بكة املعلومات )اإلنرتنت( 
س�هلت ارتكاب العديد من املخالفات واخلروج عىل النظام، وبذا نش�هد نوعية 
جدي�دة م�ن املخالفات املس�لكية الوظيفية الت�ي مل نكن نعهدها م�ن قبل، وهي 

خمالفات يصعب اكتشافها وحتديد مرتكبيها. 
ويض�اف إىل ذل�ك أن انتش�ار وس�ائل التواص�ل االجتامعي احلديثة س�هلت 
للعاملني يف اإلدارة العامة التعبري عن آرائهم بس�هولة ويرس، األمر الذي س�هل 
ارت�كاب العدي�د م�ن املخالفات املس�لكية، فنج�د أرسار اإلدارة منش�ورة عىل 
مواق�ع التواصل االجتامعي، وهي خمالفة للواجب الوظيفي الذي يلتزم به مجيع 
العاملني يف اإلدارة العامة يف املحافظة عىل أرسار الوظيفة العامة وعدم إفش�ائها 
بأي ش�كل من األش�كال. وال ش�ك أن هذه التقنية احلديثة جتعل أمر اكتش�اف 
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مرتكبي هذه املخالفات أمرا صعبا. 
وال ش�ك أن ش�يوع الفهم اخلاطئ ملفاهي�م احلرية الش�خصية، وحرية الرأي 
والتعب�ري لدى العاملني س�اعد عىل ارتكاب العديد من املخالفات املس�لكية، إذ 
يش�يع لدى املوظف�ني مفهوم خاطئ حول احلرية الش�خصية مف�اده أن املوظف 
يس�رتد حريته كاملة خارج أوقات العمل الرس�مي، ويتحرر من مجيع التزاماته 
الوظيفي�ة بعد انتهاء وقت الدوام الرس�مي، أو يف أي�ام العطل واإلجازات التي 
يقضيها داخل الدولة وخارجها، فيعتقد هؤالء املوظفون خطأ أن هلم حقًا يف فعل 
ما يش�اءون، والقيام بأعامل حتلو هلم ما دام أهنم خارج أوقات الدوام الرس�مي 
أو أثناء إجازاهتم الرس�مية. هكذا تتجاهل هذه الفئة من املوظفني أن الواجبات 
الوظيفية تلحقهم يف مجي�ع األوقات واألماكن. فالصفة الوظيفية التي يتمتع هبا 
املوظ�ف العام تالزمه أينام كان، ويف كل زمن، وبذا يمكن مس�اءلة املوظف عن 

خمالفات ارتكبها خارج حدود الدولة وأثناء إجازاته الرسمية. 
وال جي�وز حتري�ك اإلجراءات التأديبي�ة إال من الس�لطات اإلدارية املختصة، 
وهي اجلهة التي أنيط هبا ممارس�ة صالحية التأديب الوظيفي،  وإيقاع العقوبات 
التأديبي�ة. وتعلم الس�لطة املختصة بوق�وع املخالفات املس�لكية وارتكاهبا بعدة 

طرق خمتلفة كالرقابة اإلدارية الداخلية أو اخلارجية. 
ويت�م اكتش�اف املخالفات املس�لكية يف كثري م�ن األحيان نتيج�ة إعامل أوجه 
الرقابة اإلدارية الداخلية كالتدقيق اإلداري التلقائي، إذ يتم يف كثري من األحيان 
اكتش�اف العديد م�ن املخالفات بالصدف�ة البحتة أو مراجع�ة أوتظلم صاحب 
الشأن أو بشكوى منه. كام قد يتم اكتشاف املخالفات املسلكية يف بعض األحيان 
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بوس�ائل اإلع�الم املختلفة، وخصوص�ا الصحافة، إذ نجد العدي�د من األخبار 
املنشورة يف الصحافة اليومية أو األسبوعية سواء كانت وطنية أم حزبية تكشف 
ع�ن بع�ض املخالفات املس�لكية. كام أن لوس�ائل اإلعالم املرئي�ة )الفضائيات( 

دورًا كبريًا يف اكتشاف العديد من املخالفات املسلكية. 
ويتم اكتش�اف العديد من املخالفات املسلكية بواسطة أوجه الرقابة اخلارجية 
الت�ي تتواله�ا أجه�زة خارجية، كأجه�زة الرقاب�ة املالي�ة يف الدول�ة، أو هيئات 
مكافحة الفس�اد التي رشعت الدول يف إنش�ائها مؤخرا بعد أن استبان هلا حجم 

ظاهرة الفساد املايل واإلداري التي تعاين منها إدارهتا العامة. 
وال شك أن اكتشاف املخالفات املسلكية ليس هدفا بحد ذاته، بل هو املقدمة 
للتحقي�ق التأديب�ي. فالتحقي�ق يس�تهدف التثب�ت من الوج�ود امل�ادي للوقائع 
الت�ي نس�بت للموظف الع�ام، ومجع األدل�ة عىل ارتكاهب�ا، وحتدي�د مرتكبيها، 
ومس�ؤولية كل منهم. لذا يتعني عىل السلطة اإلدارية مبارشة التحقيق قبل إيقاع 
اجل�زاء التأديبي. فالتحقيق ينطوي عىل مس�اس بس�معة املوظ�ف العام ومكانته 
االجتامعي�ة والوظيفي�ة. هلذا يتع�ني أن حتاط هذه املرحلة بضامن�ات كافية تكفل 
عدم اإلس�اءة للموظف. ولعل من أهم الضامن�ات يف هذا املجال أن يطلب من 
املوظ�ف املته�م رسيا اإلجابة خطيا عن التهم املوجهة إليه. فإذا قدمت ش�كوى 
ضد املوظف العام تتعلق بعمله أو بسلوكه يف تأدية وظائفه الرسمية أو ملخالفته 
أي حك�م من أحكام نظام اخلدمة املدنية، أو كش�فت تل�ك املخالفة بأي طريقة 
كان�ت، أن تعل�م الس�لطة التأديبي�ة املختصة املوظ�ف خطيا بفحوى الش�كوى 
املقدمة ضده، أو املخالفة التي نسب إليه ارتكاهبا، وأن يطلب إليه اإلجابة عليها 
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خطيا يف غضون مدة حتددها الس�لطة املختصة حس�ب ظ�روف القضية عىل أال 
تزي�د عىل مدة معينة. فإذا قرص املوظف باإلجابة عنها خطيا ضمن املدة املحددة 
أو إذا أجاب عنها خطيا ضمن املدة املحددة، أو إذا أجاب عنها وعجز عن تربئة 
نفسه من التهم املنسوبة إليه بصورة ترتاح هلا السلطة التأديبية املختصة، أو تقتنع 
هب�ا، ال مناص من إحالة املوظف إىل التحقي�ق التأديبي. هكذا نضمن أال يكون 

املوظف عرضة لشكاٍو كيدية، أو تلفيق خمالفات ضده. 
ومما ال ش�ك فيه أن الضامنات الس�ابقة مقررة لصالح املوظف املشتكى عليه، 
بحيث يتيح له فرصة الدفاع عن وجهة نظره، وحماولة نفي أو تربير التهم املنسوبة 
إلي�ه. ولكن ع�دم النص عىل هذه الضامنة يف أنظمة اخلدم�ة املدنية ال حيول دون 

إعامهلا من قبيل املالءمات اإلدارية. 
لذا تبارش الس�لطة التأديبية بمجرد علمها باملخالفات املس�لكية بإجراء حتقيق 
بغي�ة التحقق من الوجود امل�ادي للوقائع، ومجع األدلة، والبحث عن مرتكبيها، 
ث�م تقرير ج�دوى مالءمة حتريك اإلج�راءات التأديبية بح�ق املوظفني املتهمني 
بارتكاهبا. هلذا يتع�ني التفريق بني التحقيق، وتقيص احلقائق. فالتحقيق التأديبي 
يفرتض وقوع أفعال إجيابية أو سلبية تشكل خمالفات مسلكية، ومعرفة مرتكبها 
أو مرتكبيه�ا، يف ح�ني يفرتض تقيص احلقائ�ق ادعاء حدوث أفع�ال غري حمددة 
التكيي�ف القانوين، غري معروف مرتكبيها. هلذا تس�تهدف جل�ان تقيص احلقائق 
مج�ع املعلوم�ات حول م�دى حدوث وقائ�ع معين�ة، وحتديد تكييفه�ا القانوين، 

وتعيني مرتكبيها. 
ومن املس�لم ب�ه،  أن معظم األفعال الت�ي يرتكبها املوظفون العامون تش�كل 
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جرائم جزائية وخمالفات مس�لكية يف آن واحد. فالرش�وة والتزوير اللتان ينسب 
ارتكاهب�ام إىل موظ�ف ع�ام تعدان جريمت�ان جزائيتان م�ن وجهة نظ�ر القانون 
اجلزائ�ي، وخمالفة مس�لكية من زاوية التأدي�ب الوظيفي، وب�ذا يعاقب املوظف 
املتهم جزائيا وتأديبيا دون أن يعد ذلك خمالفة لقاعدة عدم جواز الش�خص عن 

الفعل مرتني. 
وال ش�ك أن هذا التكييف القانوين الثنائي للفعل الواحد، أي اعتباره جريمة 
جزائية وخمالفة مسلكية معا ويف آن واحد حيدث نوع من التدخل يف اإلجراءات 
التحقيقية، واألحكام القضائية الصادرة يف احلالتني. كام أن هلذا التكييف الثنائي 
للفع�ل الواحد تأثري فعيل وقانوين بني هيئ�ات التحقيق اجلزائية والتأديبية وتأثري 

لألحكام القضائية اجلزائية الصادرة عن التأديب الوظيفي. 

مشكلة البحث

إن الغ�رض من ه�ذا البحث حتديد األث�ر القانوين لق�رارات هيئات التحقيق 
اجلزائي�ة، واألحكام اجلزائي�ة الصادرة عىل التأديب الوظيف�ي يف حالة التكييف 
القانوين الثنائي لألفعال التي يمكن أن يرتكبها املوظف العام يف النظام السعودي 
باملقارن�ة مع بعض األنظمة القانونية األخرى لتحديد أوجه الش�به واالختالف 

بني هذه األنظمة القانونية املختلفة. 

منهج البحث 

نعتم�د يف خطة تنفيذ حماور هذا البحث ع�ىل املنهج التحلييل املقارن بني نظام 
اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية واململكة األردنية اهلاشمية. 
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خطة البحث

نعتق�د أن بح�ث هذا املوضوع م�ن مواضيع الوظيفة العامة وتس�ليط الضوء 
عليه يقتيض تناوله وفق أحكام اخلطة اآلتية:

املبحث األول: مبدأ استقالل التأديب الوظيفي عن التجريم اجلزائي.
املطلب األول: استقالل التأديب الوظيفي يف فرنسا. 

املطلب الثاين: استقالل التأديب الوظيفي يف السعودية. 
املطلب الثالث: استقالل التأديب الوظيفي يف األردن. 

املبحث الثاين: مظاهر استقالل التأديب الوظيفي.
املطلب األول: استقالل التحقيقات. 

املطلب الثاين: استقالل نتائج التحقيقات. 
املبحث الثالث: استقالل القرارات النهائية. 

املطلب األول: اإلدانة اجلنائية. 
املطلب الثاين: الرباءة اجلنائية. 

املطلب الثالث: أثر العفو عن اجلريمة اجلزائية عىل الدعوى التأديبية. 
املبحث الرابع: أثر براءة املوظف نتيجة إعادة النظر عىل الفعل بحكم النظام. 

املطلب األول: أثر إعادة النظر يف السعودية.
املطلب الثاين: أثر إعادة املحاكمة يف األردن. 
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المبحث األول

 مبدأ استقالل التأديب الوظيفي عن التجريم الجزائي

ت�ؤدي األفعال الت�ي يقرتفها املوظف الع�ام إىل ثالثة دع�اوى قضائية خمتلفة 
ومتمي�زة ترتب كل منها نتائج قانونية خمتلفة. فتامرس الدعوى العمومية باس�م 
املجتم�ع ضد الش�خص مرتكب الفعل، وق�د تؤدي إىل إدانت�ه جزئيا، وإصدار 
عقوب�ة جزائي�ة بحقه. ومت�ارس الدعوى املدنية باس�م الش�خص املترضر، وقد 
ت�ؤدي إىل احلكم بج�رب الرضر، وتعويض األرضار املادي�ة واملعنوية التي حلقت 
به. ومتارس الدعوى التأديبية باسم الوظيفة العامة، وقد تؤدي إىل إدانة املوظف 

تأديبيا وتوقيع عقوبة تأديبية بحقه. 
وال ج�دال أن�ه ال يوج�د مانع قانوين حي�ول دون اجتامع، وحتري�ك الدعاوى 
القضائي�ة الثالث�ة يف آن واحد اس�تنادا ل�ذات الوقائع، إذ إن املب�دأ العام يف هذا 
املج�ال هو اس�تقالل الدعاوى القضائي�ة الثالثة عن بعضها بعض�ا، وبذا متلك 
الس�لطة التأديبي�ة حتري�ك الدع�وى التأديبية أو ع�دم حتريكه�ا ومبارشهتا دون 
أن يك�ون الحت�امل حتريك الدع�وى العمومية، أو املدنية تأث�ريا عىل صالحيتها 

التقديرية يف هذا الشأن. 
ويقصد باس�تقالل التأدي�ب الوظيفي عن التأديب اجلنائ�ي أال يكون هلذا األخري 
تأث�ري مع�ني عىل التأدي�ب الوظيفي،  إذ يتف�ق اجلميع عىل إمكاني�ة حتريك الدعوتني 
اجلنائي�ة والتأديبي�ة بص�ورة متوازية ع�ن ذات األفع�ال ))) ويمك�ن أن تؤديا كمبدأ 
FHervy:lactiondiscplinaire et deL، action publiquecomparees (((
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ع�ام إىل نتائ�ج قانوني�ة مغايرة وخمتلفة. فاملب�دأ العام الذي حيكم س�ري الدعوتني هو 
االستقالل بينهام، فكل منهام مساره القانوين اخلاص وغايته التي يسعى إىل حتقيقها. 
ويقتيض استقالل الدعوى التأديبية والسامت واخلصائص الذاتية للمخالفات 
املس�لكية أن حتدد وتكيف هذه املخالفات وفق قواعد وأس�س أخرى غري تلك 
الت�ي حت�دد بمقتضاه�ا اجلرائم اجلنائي�ة ))) . ويظهر اس�تقالل الدعوتني اجلنائية 
والتأديبي�ة ))) باإلجاب�ة ع�ىل التس�اؤل امله�م التايل: ه�ل يتعني وق�ف الدعوى 
التأديبية إذا تم حتريك الدعوتني التأديبية واجلنائية يف آن واحد عن ذات الوقائع 
حل�ني صدور احلك�م اجلنائ�ي يف موض�وع الدع�وى؟ إن اإلجاب�ة باإلجياب يف 
امليدان املدين ليست حمل خالف، إذ يتعني وفق القاعدة اإلجرائية »اجلنائي يعقل 
املدين« وفق الدعوى املدنية حلني صدور حكم جنائي هنائي يف الدعوة العمومية 
))) وت�ربر هذه القاع�دة اإلجرائية بالرغبة يف منع تأثري احلك�م املدين من الناحية 

الفعلي�ة والواقعية عىل احلك�م اجلنائي وبرضورة احرتام القض�اء املدين للحكم 
اجلنائ�ي الص�ادر يف املوضوع ))) ولكن اإلجابة عىل التس�اؤل الس�ابق يف املجال 
التأديبي ليس�ت حمل اتفاق، فق�د اختلفت وتباينت الترشيع�ات الوظيفية حول 

اإلجابة عىل ذاك التساؤل. 

 The، Caen، 1899، p 12-A. Mouron. Des poursuitesdisciplinaires، The، Lille، 1885، ( 2(  (((

p55R. chapus:op. ut. p269
))) ق�س���ت حمكم���ة الع���دل العلي�«م���ن املب����دئ الفقهية امل�س���لم به� هي اأن جرمي���ة الت�أديبية م�س���تقلة عن 

اجلرمية اجلزائية«عدل علي�986/6/4)، جملة نق�بة املح�مني987)، �ص5).

L، art 4du code de procedure penalefrancais (4(

  M. Broudiscou:etude critique des liens entre L، action publique et  L، action civile،  Th. (5(

. Toulouse،  1976،  p236
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المطلب األول

 استقالل التأديب الوظيفي في فرنسا

يمل�ك املجل�س التأديب�ي وف�ق أح�كام امل�ادة )9( م�ن النظ�ام الص�ادر يف 
1984/10/25 واملتعل�ق باإلجراءات التأديبي�ة اخلاصة بموظفي الدولة،  أن 
يق�رتح بأغلبية األعضاء احلارضين وف�ق اإلجراءات التأديبي�ة إذا كان املوظف 
حمااًل للمحاكمة أم�ام املحكمة اجلنائية حلني صدور احلكم اجلنائي. ويتعني عىل 
جمل�س التأدي�ب أن يص�در ق�راره يف امليعاد املح�دد إذا قررت الس�لطة التأديبية 
اس�تمرار اإلجراءات التأديبية م�ن تاريخ تبلغها لقرار االس�تمرار باإلجراءات 

التأديبية. 
وينبني عىل ما سبق أن موضوع العالقة بني الدعوتني اجلنائية والتأديبية ال يثار 
إال بخصوص العقوبات التأديبية اجلس�يمة التي يتعني احلصول عىل رأي جملس 
التأديب االستش�اري قبل إيقاعها. كام أن صالحي�ة جمالس التأديب تقترص عىل 
جمرد اقرتاح وقف اإلجراءات التأديبية إذا كان املوظف حماال للمحكمة اجلنائية. 
هك�ذا يعترب اقرتاح وقف اإلجراءات التأديبية جم�رد مكنة مرتوكة لتقدير جملس 
التأدي�ب وليس التزام�ا قانونيا مفروضا علي�ه. ناهيك عن أن الس�لطة التأديبية 
غ�ري ملزمة قانونا باقرتاح جملس التأدي�ب، فيخلو اقرتاحها من الطابع أو الصفة 
اإللزامية، فتبقى السلطة التأديبية صاحبة الكلمة األوىل واألخرية يف تقرير وقف 
أو عدم وقف اإلجراءات التأديبية ))) ويضاف إىل ما سبق أن جملس التأديب غري 
مل�زم باحرتام اقرتاح�ه الذي أبداه بوق�ف اإلجراءات التأديبي�ة، إذ يملك وفق 

. C. E 27/5/1955،  D،  1955،  p687-13/12/1968، Rec،  p652 (6(
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اجتهاد جملس الدولة الفرنيس العدول عن رأيه الس�ابق حتى قبل صدور احلكم 
اجلنائي ويستمر يف فحص القضية وإبداء رأي استشاري فيها ))) .

ويتع�ني التنويه إىل أن الس�لطة التأديبية ال متلك العدول ع�ن قرارها التأديبي 
الذي أصدرته قبل صدور احلكم اجلنائي بغية ختفيف أو تشديد العقوبة التأديبية 
املفروضة حتى لو كش�فت اإلدانة اجلنائية أن الوقائع تنطوي عىل جس�امة عالية 
مل تك�ن تتصورها وتتوقعها ح�ني اختيارها لنوع ومق�دار العقوبة ))) . وال جيوز 
اخلل�ط ب�ني هذا املبدأ وب�ني العديد م�ن القواعد التي تس�مح للس�لطة اإلدارية 
يف ختفي�ف أو تش�ديد العقوب�ة التأديبية املوقعة. كام هو احل�ال حني ظهور وقائع 
جدي�دة ))) ،  إذ متل�ك الس�لطة التأديبي�ة يف مثل هذه احلالة توقي�ع عقوبة تأديبية 
أخف أو أش�د م�ن العقوبة الس�ابقة، فهناك ق�راران تأديبيان يتضم�ن كل منهام 
عقوب�ة تأديبية مس�تقلة وخمتلفة عن األخرى. كام متلك الس�لطة الرئاس�ية رقابة 
مرشوعية قرارات املرؤوس�ني التأديبية، فيمكنها تش�ديد العقوب�ة التأديبية التي 
قرر املرؤوس توقيعها بحق املوظف املخطئ، بل يمكنها مراعاة سلوك املوظف 

يف الفرتة السابقة وأخذه بعني االعتبار لتشديد أو ختفيف العقوبة )1)). 
ونخلص مما س�بق إىل أن اجلنائي ال يعقل التأديبي، إذ متلك الس�لطة التأديبية 
تقرير وقف أو االستمرار باإلجراءات التأديبية حسبام تراه مناسبا. ولكن تقتيض 
مصلح�ة اإلدارة يف كث�ري من األحيان وق�ف اإلج�راءات التأديبية حلني صدور 

. C. E: 9/3/1984، Rev-admin.  1984، N 16 (7(

. C. E:23/4/1948،  Rec، p 175 (8(

. C. E:23/4/1948،  Rec، p 175 (9(

.C. E:23/4/1960،  Rec، p 175 ((1(
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احلكم اجلنائي خصوصا يف احلاالت التي يوجد فيها ش�ك جدي حول الوجود 
املادي للوقائع وتكييفها القانوين، فيعد ذلك من قبيل املالءمات اإلدارية البحتة. 

المطلب الثاني

 استقالل التأديب الوظيفي في السعودية

فض�ل املنظ�م الس�عودي يف حال�ة الفصل املش�رتك ب�ني اجلزائ�ي والتأديبي،  
فص�ل وقف الدع�وى التأديبية. فتنص املادة )26( من نظام التأديب عىل أنه )يف 
األح�وال التي يتقرر فيها إحال�ة املتهم إىل املحاكمة اجلنائي�ة توقف اإلجراءات 
التأديبي�ة بحقه إىل أن يصدر حكم هنائي من اجله�ة املختصة وتعاد األوراق بعد 

ذلك إىل هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما جيب( )))). 
ويس�تفاد مما س�بق أنه إن الس�لطة التأديبي�ة املختصة تتوص�ل إىل الفعل الذي 
ارتكب�ه املوظ�ف ينطوي عىل فعل جزائ�ي قبل بدء التحقي�ق التأديبي ومبارشته 
كأن ينس�ب للموظ�ف فع�ل التزوي�ر أو الرش�وة أو غريها من اجلرائ�م اجلزائية 
الواضحة، وقد يكش�ف انطواء الفعل عىل جريم�ة جزائية بعد مبارشة التحقيق 
التأديب�ي. وعلي�ه يتوج�ب يف احلالتني عدم مب�ارشة التحقيق التأديب�ي، أو وقفه 
مب�ارشة وإحالة املوظف إىل هيئات التحقيق اجلنائي ملب�ارشة التحقيق معه. فقد 
قرر ديوان املظامل أن إدانة الشخص باحلصول عىل تصاريح حج مزورة واملتاجرة 
هب�ا، ومعاقبت�ه بتغريم�ه مبلغ ع�رشة آالف ريال ق�رار غري م�رشوع، إذ يتوجب 

)))) �س���دور نظ����م ت�أدي���ب املوظف���ني ب�ملر�سوم امللكي رق���م)م/7)  وت�ريخ )/)/)9))ه���� ب�ملوافقة عليه بن�ء 
على قرار جمل�ص الوزراء رقم )))1))، وت�ريخ 8)/1)/91))ه�،  ون�سر مبلحق جريدة اأم القرى العدد 

65))وت�ريخ 1)/)/)9))ه�.
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ع�ىل اإلدارة إحالة م�ا يتعلق بتزوير تل�ك التصاريح إىل هيئ�ة الرقابة والتحقيق 
لكوهن�ا هي اجله�ة املختصة بالتحقيق يف ذلك )وفيام يتعل�ق باملوضوع، فلام كان 
الق�رار الطع�ني قد انتهى إىل إدان�ة املدعي باحلصول عىل تصاري�ح حج مزورة، 
واملتاج�رة هب�ا أو معاقبته بتغريم�ه مبلغ عرشة آالف ريال، لقيام�ه ببيع تصاريح 
احلج وفقا ملا ورد يف الوقائع من القرار، وذلك اس�تنادا إىل املادة )60( من نظام 
اإلقامة الصادرة باملرس�وم امللكي رقم )1337/25/2/17( وتاريخ9/11/ 
1371ه�� والتي تنص: وملا كان الثابت أن األوصاف اجلرمية املس�ندة للمدعي 
املتمثل�ة يف احلص�ول عىل تصاري�ح حج واملتاجرة هب�ا، مل تتضمنها املادة املش�ار 
إليها، وال يمكن التوس�ع يف تفسري تلك املادة، أو القياس عليها، بل يظل تطبيق 
املادة يف حدود ما تضمنه من التجريم والعقاب، فضال عن أن تصاريح احلج ال 
تنظمها أحكام نظام اإلقامة، ومن ثم يكون قرار املدعى عليها )جوازات منطقة 

املدينة املنورة مشوبا بعيب املخالفة يف تطبيق النظام واجبا إلغاؤه( )))) .

المطلب الثالث

استقالل التأديب الوظيفي في األردن

تنص املادة )140( من نظام اخلدمة املدنية األخري “إذا تبني ألي س�لطة متلك 
صالحي�ة تأديبية بمقتىض أح�كام هذا النظام، بام يف ذل�ك املجلس التأديبي، أن 
املخالفة التي أسندت للموظف املحال إليها للتأديب بسببها تنطوي عىل جريمة 
جزائية فيرتتب عليها إيقاف إجراء التأديب وإحالة املوظف مع حمارض التحقيق 
)))) ديوان املظ�مل، قرار هيئة التدقيق رقم)84)/ت/5) لع�م 7)4)ه� ال�س�در يف الق�سية رقم ))5)/5/ق)  

لع�م 6)4)ه� جمموعة الأحك�م واملب�دئ الإدارية، املجلد الث�لث �ص 184).
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ال�ذي أجري معه واألوراق واملس�تندات األخرى املتعلق�ة باملخالفة اىل املدعي 
العام املختص أو إىل املحكمة املختصة للس�ري يف القضية وفقا ألحكام القانون، 
والجيوز يف هذه احلالة اختاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك املوظف أو االس�تمرار 
يف أي إج�راء ت�م اخت�اذه إىل أن يصدر احلك�م القضائي القطعي يف الش�كوى أو 
الدعوى اجلزائية التي قدمت ضده. وتتم إحالة املوظف يف هذه احلالة إىل املدعي 
الع�ام أو إىل املحكمة املختصة بقرار من الوزي�ر أو من املجلس التأديبي إذا كان 

املوظف حماال إليه. 
ومما ال شك فيه أن األحكام الترشيعية السابقة ذات مدى عام تطبق عىل السلطة 
التأديبية الرئاس�ية وعىل جمالس التأديب،  إذ يتع�ني عليهام وقف اإلجراءات إذا 
انط�وى الفع�ل املرتك�ب عىل جريم�ة جنائي�ة إذا كان قد بدأ بتل�ك اإلجراءات 
التأديبي�ة س�ابقا،  أو ع�دم حتريكه�ا إذا مل يب�دأ العمل هبا بعد. فض�ال عن التزام 
الس�لطة التأديبي�ة بالقي�ام بوقف أو عدم حتري�ك اإلجراءات التأديبية الس�ابقة. 
فق�د قض�ت حمكمة العدل العليا يف هذا الش�أن: “إذا أقيمت دعوى جزائية ضد 
املوظ�ف فيجب أن ال تتخ�ذ بحقه إجراءات تأديبية إىل أن يصدر احلكم النهائي 
يف القضي�ة اجلزائي�ة، وذلك إع�امال لنص امل�ادة )71( من نظ�ام موظفي البنك 
املرك�زي رق�م )6( لس�نة 1970،  وبناء عىل ذلك فيقتيض ع�دم اختاذ إجراءات 
تأديبية بحق )املستدعي( املوظف يف سوق عامن املايل إىل أن يصدر حكم جزائي 
هنائي بالش�كوى اجلزائية املقامة ضده بموضوع رضب وجرح يف أثناء الوظيفة، 
وعليه يكون القرار الصادر عن املدير العام –رئيس جلنة إدارة س�وق عامن املايل 
القايض بإيقاع عقوبة الفصل من الوظيفة عىل املس�تدعي لذات املوضوع املقامة 
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به شكوى جزائية خمالفا للقانون )))) . 
ويقترص اإللزام السابق عىل املوظفني اخلاضعني لنظام اخلدمة املدنية، وبمعنى 
آخ�ر يتعني لتطبيقه وجود ن�ص قانوين رصيح بذلك “إن املادة )135( من نظام 
اخلدم�ة املدني�ة ليس�ت مجلة امل�واد التي أوجبت امل�ادة )179( م�ن ذات النظام 
مراعاهتا عند توقيع العقوبات عىل املوظفني، لذلك يكون من حق رجل اإلدارة 
اختاذ اإلجراءات التأديبية بحق املوظف دون أن يكون مضطرا إىل انتظار صدور 
ق�رار هنائي بحقه من املحكمة اجلزائي�ة املحال إليها” )))) وعلة ذلك أن ما يقرره 

نظام اخلدمة املدنية هو استثناء ال جيوز التوسع يف تفسريه أو القياس عليه. 
ومما ال شك فيه أيضا أنه يمتنع عىل السلطة التأديبية االستمرار أو مبارشة اإلجراءات 
التأديبية عن ذات الوقائع التي حياكم عنها جنائيا. ولكن ليس هناك ما يمنع من حتريك 

اإلجراءات التأديبية عن وقائع أخرى غري تلك الوقائع التي حيكم عنها جنائيا. 
ونخلص مما س�بق إىل أن الوضع يف الس�عودية واألردن هو أن الدعوى اجلنائية تؤثر 
ع�ىل اإلج�راءات التأديبية، وأن هل�ا أثرًا موقف م�ا مل يكن حمل تلك اإلج�راءات وقائع 
مس�تقلة ع�ن الوقائ�ع األوىل. هكذا يتبن�ى نظاما اخلدم�ة املدنية يف الس�عودية واألردن 
قاع�دة أصولية مماثلة لتلك القاعدة القاضية بأن اجلنائي يعقل املدين، وبذا يعقل اجلنائي 

التأديبي. 
ون�رى أن األح�كام النظامي�ة الس�ابقة يف الس�عودية واألردن، واجتهاد ديوان 
املظامل، وحمكمة العدل العليا منتقد ومعيب من الناحيتني القانونية والعملية، فمن 

)))) عدل علي� :6)/)/988)، جملة نق�بة املح�مني، 989)، �ص419.
)4)) عدل علي� :1)/974/9) جملة نق�بة املح�مني، 974)، �ص6)1). وعدل علي�6)/958/8)، جملة نق�بة 

املح�مني 965)، �ص18)).
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الناحية القانونية البحتة ختالف مبدأ اس�تقالل الدعوت�ني اجلنائية والتأديبية، وهو 
مب�دأ يتمتع بقيمة القواعد الدس�تورية، وجترد الس�لطة التأديبي�ة من أي صالحية 
تقديري�ة يف هذا امليدان، إذ ال تس�تدعي مجيع احلاالت وق�ف اإلجراءات التأديبية 
يف حال�ة الفعل املش�رتك. هلذا ن�رى أن يرتك للس�لطة التأديبية صالحي�ة تقديرية 
لتقدي�ر مالءمة وقف أو ع�دم حتريك اإلجراءات التأديبي�ة خصوصا يف احلاالت 
التي يكون فيها ش�ك ح�ول الوجود املادي للوقائع، وتكييفه�ا القانوين مما يؤدي 
إىل جتن�ب تعارض األحكام اجلنائي�ة والتأديبية الصادرة بخص�وص عني الوقائع 
وتناقضه�ا، ويضمن بالتايل احرتام مبدأ اس�تقالل الدعوى التأديبية، وما تتمتع به 
الس�لطة التأديبية من صالحية تقديرية لتقدير مالءمة حتريك أو وقف اإلجراءات 

التأديبية )))) . 
وفض�ال ملا يعاب ع�ىل هذا املوقف أنه يؤثر س�لبا عىل فعالي�ة التأديب، فلكي 
حيقق التأديب آثاره يف ردع املوظف مرتكب اخلطأ، وردع غريه، واكتشاف أوجه 
اخلل�ل يف س�ري العم�ل اإلداري، أن يكون رسيعا، ويكون اجل�زاء بحق املوظف 
املخطئ بأرسع وقت ممكن، وهو أمر ال يتحقق إال إذا أوقفت السلطات التأديبية 
إجراءات التأديب بحق املوظف، وانتظرت نتيجة الدعوى اجلزائية التي تس�تمر 
يف بع�ض األحي�ان س�نوات طويلة، وبذا يأيت اجل�زاء التأديبي بع�د أن يكون قد 

)5)) امل����دة )))  م���ن نظ����م هيئ���ة التحقي���ق والإدع����ء الع�م ال�س����در ب�ملر�س���وم امللك���ي رق���م )م/56) وت�ريخ 
4)/1)/419)ه�.
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نسى املوظفون زمالء املوظف املخطئ املخالفة وظروف ارتكاهبا )))) . 

المبحث الثاني

 مظاهر استقالل التأديب الوظيفي

يتع�ني التأكي�د دوم�ا ع�ىل مب�دأ اس�تقالل الدعوت�ني اجلزائي�ة والتأديبية، إذ 
تس�تهدف الدعوى التأديبي�ة تربية مجيع موظف�ي اإلدارة وتعويدهم عىل احرتام 
واجباهتم الوظيفية، وترسيخ التقاليد اإلدارية احلميدة مثل توخي حسن السرية 
والس�لوك، واالح�رتام واإلخالص يف العم�ل والوالء الوظيف�ي والتعاون مع 
الزم�الء والتحف�ظ يف احلي�اة السياس�ية واخلاص�ة. ويتج�ىل اس�تقالل الدعوى 
التأديبي�ة يف ثالث�ة مظاهر أساس�ية ه�ي: اس�تقالل التحقيقات واالس�تقالل يف 
نتائجه�ا واالس�تقالل يف الق�رار النهائ�ي. ولكن هذا االس�تقالل لي�س مطلقا، 
إذ تؤث�ر الدع�وى العمومية تأثريا كبريا ع�ىل الدعوى التأديبية، فعىل الس�لطات 
التأديبي�ة احرتام حجي�ة احلكم اجلزائي الصادر،  خصوصا في�ام يتعلق بالوجود 

)6)) ي�س���رط فيمن يعني ع�س���وا يف الهيئة ما يلي: اأن يكون �س���عودي اجلن�س���ية –اأن يكون ح�س���ن ال�س���رة 
وال�س���لوك-اأن يك���ون متمتع���� ب�لأهلي���ة الازم���ة-اأن يك���ون ح��س���ا على �س���ه�دة اإحدى كلي�ت ال�س���ريعة 
ب�ململك���ة اأو �س���ه�دة اأخ���رى مع�دل���ة له����، اأو اأن يك���ون ح��س���ا على �س���ه�د تخ�س����ص الأنظمة م���ن اإحدى 
جامع���ات ال�س���عودية اأو �س���هادة معادل���ة لها. وي�س���رط يف حالة املعادلة اأن ينج���ح يف امتحان خا�ص يعقد 
لهذا الغر�ص. -وي�سرط اأي�سا اأن اليقل عمره عن اثنني وع�سرين عاما-اأن يكون الئقا �سحيا للخدمة. 
-األ يكون قد حكم عليه بحد اأو تعزير اأو يف جرم خمل ب�ل�س���رف والأم�نة، اأو �س���در بحقه قرار ت�أديبي 

بالف�سل من وظيفة عامة، ولو رد اإليه اعتباره-اأن يجتاز بنجاح االختبار الذي يعقد لغر�ص التعيني.
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املادي للوقائع )))). 

المطلب األول

 استقالل التحقيقات

تتمث�ل األفعال التي يقرتفه�ا املوظف العام يف كثري م�ن األحيان يف جريمتني 
جنائي�ة وتأديبية يف آن واح�د، فيعد الفعل الواحد جريمة جنائية إذا نظر إليه من 
زاوية جنائية وخمالفة مسلكية إذا نظر إليه من زاوية التأديب. ومن أمثلة ذلك ما 
نصت عليه املادة )12( )))) من نظام اخلدمة املدنية السعودي لعام1397ه� التي 

نصت عىل أنه حيظر عىل املوظف خاصة )))) :
1( إساءة استعامل السلطة الوظيفية )1)).

 2( استغالل النفوذ.
3( قب�ول الرش�وة أو طلبها ب�أي صورة من الصور املنص�وص عليها يف نظام 

مكافحة الرشوة )))).

)7)) يحدد جمل�ص الوزراء بناء على اقراح وزير الداخلية املق�سود باالأعمال النظرية، ويعترب اال�ستغال 
بتدري�ص مواد ال�س���ريعة االإ�س���امية اأو االأنظمة يف اإحدى الكليات ا�س���تغاال باأعمال نظريه، كما يعترب 
القيام باأعمال الق�ساء والتحقيق واال�ست�سارات ال�سرعية والنظامية ا�ستغاال باأعمال نظريه وتعتربكل 
الع�مةمع�دلة  الإدارة  الأنظم���ة مبعه���د  العمل ودبلوم درا�س����ت  امل�ج�س���تر يف جم�ل  م���ن – �س���ه�دة 
لا�س���تغال باأعم���ال نظريه مدة اأربع �س���نوات – �س���هادة الدكت���وراه يف جمال العمل معادلة لا�س���تغال 

ب�أعم�ل نظره مدة �ست �سنوات.
)8)) امل�دة)1)) من نظ�م هيئة التحقيق والدع�ء الع�م.

)9)) امل�دة))) من نظ�م هيئة التحقيق والدع�ء الع�م لع�م 419). 

 .C. E:24/3/1971، Res، p 705 ((1(

.S. Salon: op. ut. p133 ((((
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 4( إفشاء األرسار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه اخلدمة )))) . 
ويت�وىل التحقي�ق اجلنائي يف الس�عودية هيئ�ة التحقيق واالدع�اء العام، وهي 

تتمتع باالستقاللية التامة يف إجراءاهتا )))) . 

المطلب الثاني

 استقالل نتائج التحقيقات

يتع�ني ع�ىل النيابة العامة اخت�اذ قرار معني بع�د االنتهاء من مراح�ل التحقيق 
اجلنائي واس�تكامهلا، فيتعني عليها حتديد نتيجة التحقيق يف ضوء املعلومات التي 
بحوزهت�ا األدلة التي مجعتها)))).  فإما أن تق�رر بأنه ال وجه إلقامة الدعوى وإما 
أن تص�در قرارا باإلحال�ة إىل املحكمة اجلنائية. وال تثري ه�ذه احلالة األخرية أية 
إش�كاالت قانونية، إذ تعني أن الوقائع التي نسبت للشخص تشكل بنظر النيابة 
العام�ة عىل أقل تقدير جرائ�م جنائية يعاقب عليها القان�ون وأن األدلة املتوافرة 
لدهي�ا كافي�ة. هل�ذا يتع�ني أن تتضمن ق�رارات اإلحال�ة عرضا موج�زا للوقائع 
وتكييفها القان�وين. فذلك التزام قانوين يتعني عىل النيابة العامة احرتامه، وليس 
جم�رد صالحية تقديري�ة مرتوكة لتقديره�ا. وال تلتزم هيئ�ات التحقيق بتكييف 
الوقائ�ع املنس�وبة للموظ�ف الع�ام،  فكل م�ا تلتزم به ه�و أن يتضم�ن تقريرها 
عرضا موجزا وواضحا للوقائع التي نسبت للموظف العام مما يسمح لسلطات 
التأدي�ب بالفص�ل يف القضي�ة. فق�د نصت امل�ادة )126( من نظ�ام اإلجراءات 

.C. E:26/3/1982، Res، p 134 ((((

.C. E:26/3/1982، Res، p 287 ((((

.A. Chevallier،  L avocat et le jugedinstruction،  th، Nancy، 1978، p269 ((4(
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اجلزائية الس�عودي عىل أنه )إذا رأى املحقق بع�د انتهاء التحقيق أن األدلة كافية 
ضد املتهم ترفع الدعوى إىل املحكمة املختصة( ويكلف املتهم باحلضور أيامها.

 وتصدر النيابة العامة قرارها بأن ال وجه إلقامة الدعوى إذا تبني هلا أن األفعال 
التي اقرتفها الش�خص ال تش�كل جريمة جنائية )جنائية أو جنحة أو خمالفة( أو 
يف حالة عدم معرفة الفاعل أو يف حالة عدم كفاية األدلة)))). هكذا تصدر النيابة 
العام�ة قرارها بحفظ التحقيق يف كافة احل�االت القانونية والواقعية التي تقتيض 
وض�ع هناي�ة للمالحق�ة اجلنائية. ولكن التس�اؤل ال�ذي يربز يف ه�ذا املقام عن 
مدى إلزامية هذه الطائفة من القرارات للس�لطات التأديبية؟ ومما ال شك فيه أن 
الق�رارات النيابية العام�ة ال تتمتع بحجة األمر املقيض فيه، فتقترص تلك احلجية 
عىل األح�كام التي تصدرها املحاكم اجلنائية للفص�ل يف املوضوع)))). هلذا ختلو 
قرارات النيابة العامة من أي طابع إلزامي إزاء السلطات التأديبية. فضال عن أن 
تلك القرارات ال حتول دون إعادة فتح ملف التحقيق اجلنائي واالس�تمرار فيه. 
وبالتأس�يس عىل ما س�بق تتمتع الس�لطة التأديبية بصالحية تقديرية واس�عة إذا 
ق�ررت النياب�ة العامة حفظ التحقيق، بل جتد موقفها قوي�ا إذا مل ينف قرار النيابة 
)5)) امل�دة)1))) من ق�نون اأ�سول املح�كم�ت اجلزائية الأردين. كم� تن�ص امل�دة ))6) من نظ�م الإجراءات 
اجلزائية ال�س���عودي على اأنه )للمحقق اإذا راأى ل وجه لل�س���ر يف الدعوى اأن يو�س���ي بحفظ الأوراق، 
ولرئي����ص الدائ���رة التي يتبعه� املحقق الأم���ر بحفظه�) . كم� تن�ص امل�دة)4))) من النظ�م نف�س���ه )اإذا 
راأى املحقق بعد انته�ء التحقيق اأن الأدلة غر ك�فية لإق�مة الدعوى، فيو�سي املحقق رئي�ص الدائرة 
بحفظ الدعوى وب�لإفراج عن املتهم املوقوف، اإل اإذا ك�ن موقوف� ل�سبب اآخر. ويعد اأمر رئي�ص الدائرة 
بتاأيي���د ذل���ك ناف���ذا، اإال يف اجلرائم الكبرية فا يكون االأمر نافذا اإال مب�س���ادقة رئي�ص هيئة التحقيق 
والإدع�ء الع�م اأو من ينيبه، وت�س���يف امل�دة )5))) ب�أن حفظ التحقيق موؤقت�. ف�لقرار ال�س����در بحفظ 
التحقيق ل مينع من اإع�دة فتح ملف الق�سية والتحقيق فيه� مرة اأخرى، متى ظهرت اأدلة جديدة من 
�س���اأنها تقوية االتهام �س���د املدعي عليه. ويعد من االأدلة اجلديدة �س���هادة ال�س���هود واملحا�سر واالأوراق 

االأخرى التي مل ي�سبق عر�سها على املحقق.

.C. E:5/5/1976،  Rec،  P228 ((6(
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الوجود املادي للوقائع. هلذا يتعني علينا التمييز بني حالتني مها:
الحالة األولى: قرار النيابة العامة ال ينفي الوجود المادي للوقائع 

استقر قضاء جملس الدولة الفرنيس عىل أن قرارات حفظ التحقيق أو ال وجه 
إلقامة الدعوى ال حتول دون مس�اءلة املوظف العام ع�ن ذات الوقائع، وتوقيع 
 Chenon عقوبة تأديبية بحقه استنادا إليها، فقد أوضح مفوض جملس الدولة
يف تقري�ره املق�دم إىل جمل�س الدولة “أن ق�رار ال وجه إلقامة الدع�وى يعني أن 
أركان اجلريم�ة اجلنائي�ة غ�ري متواف�رة، مم�ا يرتك املج�ال مفتوحا أم�ام الدعوى 
التأديبي�ة الت�ي تعمل يف ميداهنا اخل�اص)))).  وقىض جملس الدول�ة الفرنيس بأنه 
ال فائ�دة من االحتجاج ب�أن التحقيق اجلنائي انتهى بإص�دار قرار “بأنه ال وجه 
إلقام�ة الدع�وى” )))) أو إلص�داره لعدم ثب�وت اجلريم�ة )))) أو للحالة العقلية 
للمته�م )1)) إذ يمك�ن مالحقة املوظف تأديبيا ع�ن ذات الوقائع وإصدار عقوبة 

تأديبية بحقه. 
ه�ذه املادة تقع ضم�ن مواد “هيئ�ة التأديب” ضمن )نظ�ام تأديب املوظفني( 
وه�ي م�ن امل�واد )14-30(،  وقد ألغيت مجي�ع هذه املواد من النظ�ام املذكور،  
وآلت اختصاصاهتا إىل ديوان املظامل حس�ب ما نصت عليه املادة )50( من نظام 
الدي�وان الصادر باملرس�وم امللكي م/51 وتاري�خ 1402/7/17ه�،  وينظر-

  Concl du commissaere du gouvernement M chenot،  sous Laffairlongneur،  D، 1945، ((7(

. p88

. C. E:10/11/1944، Res، p288 ((8(

. C. E:10/11/1944، Res، p288 ((9(

. C. E:16/12/1959، R. D. P. R، 1960. N 26 ((1(
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أيض�ًا- نظام ديوان املظامل اجلديد الصادر باملرس�وم امللك�ي رقم م/78 وتاريخ 
1428/9/19ه� املادة )13( فقرة )ه�(.

الحالة الثانية: قرار النيابة العامة ينفي الوجود المادي للوقائع

يتمث�ل املب�دأ الع�ام يف ه�ذه احلال�ة أيضا باالس�تقالل ب�ني الوضع�ني اجلنائي 
والتأديب�ي. هلذا ال تلتزم الس�لطة التأديبية م�ن الناحية القانوني�ة البحتة بقرارات 
النياب�ة العام�ة حتى ل�و كانت تنفي الوجود امل�ادي للوقائ�ع. إال جانب من الفقه 
ذه�ب إىل عكس الرأي الس�ابق. إذ يرى بأن�ه ال جيوز قانونا توقي�ع عقوبة تأديبية 
بح�ق املوظ�ف الع�ام ع�ن ذات الوقائ�ع إذا تضم�ن ق�رار النياب�ة العام�ة بحفظ 
التحقي�ق اعرتافا رصحي�ا بانعدام الوجود امل�ادي للوقائع )))) . ولك�ن هذا الرأي 
منتقد وَمعيب إذ ال تتمتع قرارات النيابة العامة بحجية األحكام القضائية، كام أن 
األحكام القضائية التي استند إليها أصحاب هذا الرأي ال تسعف يف إجياد حجج 
 )Masson( قوي�ة ومقنعة، فمن الرج�وع حلكم جملس الدولة الص�ادر يف قضية
)))) يتب�ني أن املجلس عاد للتحقيقات اجلنائي�ة لرقابة الوجود املادي للوقائع التي 

استندت إليها اإلدارة إلصدار القرار التأديبي، وإذا كان قد ألغي هذا القرار فليس 
ألن السلطة التأديبية ملزمة باحرتام قرارات النيابة العامة وإنام ألنه بني عىل وقائع 
مادي�ة غري موجودة أو مل يثبت وجودها من الناحية اإلدارية. وعلة ذلك أنه يتعني 
ملرشوعية القرارات التأديبية دوما أن تس�تند لوقائع موجودة ماديا حتى لو كانت 

تشكل خمالفات مسلكية فقط، وإال ُعد القرار َمعيبا وعرضة لإللغاء. 

. C. Durand: op. ut. p. 192 ((((

. C. E:28/1/1948، Res، p38 ((((
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المبحث الثالث

استقالل القرارات النهائية

يتمثل املبدأ العام يف هذا املجال أيضا يف استقالل القرارات اجلنائية والتأديبية، 
إذ تؤدي كل دعوى إىل نتيجتها بكل استقالل. ولكن يؤثر القرار اجلنائي يف كثري 
من األحيان عىل القرارات التأديبية، فيتعني عىل السلطات التأديبية احرتام حجية 
األحكام القضائية الصادرة عن املحكمة اجلنائية، فتجد تلك الس�لطات نفس�ها 
ملزم�ة باحرتام مضمون احلك�م اجلنائي،  خصوصا فيام يتعل�ق بالوجود املادي 
للوقائ�ع ما مل يتبني أن الس�لطة التأديبية تريد مالحقة املوظ�ف تأديبيا عن أفعال 
أخ�رى غري تل�ك األفعال التي كانت حم�ال للمالحقة اجلنائي�ة. ولكن األحكام 
اجلنائي�ة الت�ي تتمتع بحجي�ة األمر املقيض فيه هي تلك األح�كام التي تفصل يف 
موض�وع وأس�اس الدعوى. لذا تفرض تل�ك األحكام عىل كافة الس�لطات يف 
الدول�ة ب�ام فيها الس�لطات التأديبية، فال جي�وز هلذه األخرية ممارس�ة صالحيتها 
التأديبية بصورة ختالف أو تناقض احلكم اجلنائي أو تضيق من نطاقه ومداه، فال 
جي�وز إع�ادة الفصل يف كل ما فصل فيه جنائيا، كام ال جي�وز خمالفة ومناقضة كل 
م�ا فصل في�ه جنائيا، ويتعني تنفيذ كل ما فصل في�ه جنائيا. فقد قررت املحكمة 
اإلدارية العليا املرصية يف هذا الش�أن )من حيث إن القضاء اجلنائي هو املختص 
بإثب�ات أو نف�ي املس�ؤولية اجلنائية عام وق�ع من املطعون ضده م�ن أفعال تكون 
اجلريم�ة اجلنائي�ة، وقد قىض فيه�ا بحكم هنائ�ي حائز لقوة األم�ر املقيض به فال 
يسوغ للمحكمة التأديبية وهي بصدد حماكمته تأديبيا عن ذات األفعال يف شقها 
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التأديب�ي أن تعاود البحث يف ثبوت أو عدم ثب�وت هذه الوقائع يف حق املطعون 
ض�ده أو مدى مس�ؤوليته عنه�ا رغم وقوعها منه، ألن ذل�ك يتناقض مع حجية 
احلكم اجلنائي الذي فصل يف هذه املس�ألة بصفة هنائية وكان يتعني عىل املحكمة 

التأديبية أن تتقيد بام ورد بشأهنا يف احلكم اجلنائي )))) . 
 وتنتهي املحاكمة اجلنائية دوما إىل إحدى نتيجتني مها الرباءة أو اإلدانة، وبذا 

نكون أمام فرضيتني مها اإلدانة اجلنائية أو الرباءة. 

المطلب األول

 اإلدانة الجنائية

تعني اإلدانة اجلنائية أن الوقائع التي نسبت للشخص قائمة وثابتة وأهنا تشكل 
جريمة جنائية وأن الش�خص املتهم مس�ؤول عنها. وال شك أن هذا التأكيد عىل 
الوج�ود امل�ادي للوقائع يقوي من مركز الس�لطة التأديبية إليق�اع عقوبة تأديبية 
بحق املوظف حتى ولو قضت حمكمة النقض بنقض احلكم اجلنائي لعيب شكيل 
أو إجرائ�ي. وعل�ة ذلك أن حمكم�ة النقض مل تتعرض للوجود امل�ادي للوقائع. 
فق�د قىض جملس الدولة: إن حتقق وتثبت القايض اجلنائي للوجود املادي لواقعة 
معين�ة تفرض عىل اإلدارة التي حيق هلا االس�تناد إىل الوج�ود املادي هلذه الواقعة 

لغرض عقوبة تأديبية )))). 
ولك�ن اإلدانة اجلنائية ال تس�توجب دوم�ا إيقاع عقوبة تأديبي�ة بحق املوظف 

)))) املحكمة الإدارية العلي� امل�سرية رقم495)/1)ق، جل�سة7)/986/6).

. C. E:22/5/1982، D. S، 1982p27 ((4(
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املخطئ، فللس�لطة التأديبية صالحية تقديرية واس�عة يف هذا الشأن، إذ تستطيع 
الترصف وفق ما تراه مناسبا وحمققا للمصلحة العامة. وحيدث يف بعض األحيان 
أن تصدر السلطة التأديبية قرارا بإيقاع عقوبة معينة بحق املوظف استنادا للحكم 
اجلنائي نفسه وليس استنادا للوقائع املادية التي نسبت للموظف، لذا يقتيض أن 
يك�ون احلك�م اجلنائي قد اكتس�ب الدرج�ة القطعية لكي ال حي�دث أي نوع من 
التع�ارض أو التناق�ض يف األحكام)))). ولكن إذا بنت الس�لطة التأديبية قرارها 
التأديب�ي عىل اإلدانة اجلنائية ووقائع مادية أخرى إضافية. فيعد رشط اكتس�اب 
احلكم اجلنائي للدرجة القطعية رشطا ثانويا، فليس من الرضوري يف هذه احلالة 

اكتساب احلكم للدرجة القطعية. 
وبالتأس�يس عىل ما س�بق نكون أمام فرضيتني خمتلفتني مها: الفرضية األوىل: 
أن ي�ؤدي احلكم اجلنائ�ي إىل فصل املوظف حكام من وظيفت�ه، ويعد الفصل يف 
ه�ذه احلالة عقوبة تبعية للحكم اجلنائي ))))، ولي�س عقوبة تأديبية. وُيعد القرار 
اإلداري الصادر بالفصل قرارا كاش�فا وليس منشئا، إذ يقترص أثره القانوين عىل 
استخالص النتيجة التي رتبها القانون عىل احلكم اجلنائي. ولكن يشرتط يف هذه 
احلالة أن يكتسب احلكم اجلنائي الدرجة القطعية، ومنذ ذلك التاريخ يبدأ تاريخ 
الفصل بحكم النظام. هلذا ال داع لتحريك أو االستمرار يف اإلجراءات التأديبية 
ضد املوظف. وعلة ذلك أن أقىص عقوبة تأديبية متلك إيقاعها الس�لطة التأديبية 

هي الفصل وقد حتققت كعقوبة تبعية للحكم اجلنائي. 

)5)) عدل علي�:))/1)/954)، جملة نق�بة املح�مني 954)، �ص6)7.

)6)) حمكمة العدل العلي� الأردنية))/))/)99)، جملة نق�بة املح�مني 994)، �ص659.
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وباس�تقراء أحكام الئحة انتهاء اخلدمة الس�عودية نالحظ أن املادة )12( من 
الئحة انتهاء اخلدمة الصادرة بموجب قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )813/1( 
وتاري�خ 1423/8/20ه� عىل أنه )يفص�ل املوظف بقوة النظام ويعترب الفصل 
ألس�باب تأديبي�ة يف احلاالت اآلتي�ة:1- إذا صدر بحقه حك�م رشعي من جهة 
قضائية خمتصة مكتس�ب للصفة القطعي�ة مرصح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد 
م�ن احل�دود الرشعي�ة ومعاقبته باجلزاء ح�دا.2- إذا صدر بحق�ه حكم رشعي 
مكتس�ب للصف�ة القطعية بارتكاب موجب القص�اص يف النفس. 3- إذا صدر 
عليه حكم من جهة قضائية خمتصة مكتس�ب للصفة القطعية مرصح فيه باإلدانة 
واحلكم بالعقوبة يف اجلرائم التالية )الرش�وة- التزوير- االختالس-التهريب- 
الرتوي�ج- أو املتاج�رة باملخ�درات أو املس�كرات(. 4- إذا حك�م عليه بعقوبة 

السجن ملدة تزيد عن سنة. 
وم�ن نافل�ة القول أن�ه ورد بخط�اب وزارة العدل رق�م )29/94920/6( 
وتاري�خ 1429/9/3ه� أن عقوبة متعاطي املخ�درات عقوبة تعزيرية ويقصد 
باحل�د فيها مق�دار العقوبة، وليس أهنا عقوبة حدية وذل�ك وفقا لقرار هيئة كبار 

العلامء رقم )85( وتاريخ1401/11/11ه�.
وباس�تقراء ديوان املظ�امل نالحظ أنه يق�رر مرشوعية ق�رارات اإلدارة بفصل 
املوظ�ف املحك�وم عليه بإحدى اجلرائم الس�ابقة، أو احلكم عليه بالس�جن مدة 
تزي�د عىل س�نة. فقد ق�رر أن صدور احلك�م الرشعي بالقصاص والس�جن ملدة 
تزيد عىل س�نة بس�بب إطالق نار عىل آخر وتويف بس�ببه، يوجب الفصل بحكم 
النظام )فإن الدائرة باطالعها عىل ما وقع عىل املدعي من قرارات كف يد ثم طي 
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قي�ده، وما ُبنيت عليه من صدور حكم قضائي بش�أن دع�وى جنائية حكم فيها 
بالقص�اص واملرفق صور منها بأوراق الدعوى، فإهن�ا ترى واحلالة هذه موافقة 
مل�ا قامت به املدع�ي عليها للامدة )4/30و15/3( م�ن الالئحة التنفيذية لنظام 
اخلدم�ة املدني�ة وأن فص�ل املوظف وإهناء خدمت�ه يكون بقوة النظ�ام، فإن قرار 
ط�ي قيد وإهناء اخلدم�ة املتظلم منه يكون صحيح�ا( )))). كام قرر صدور احلكم 
الرشعي رق�م )7/5/527ج( وتاريخ 1429/7/6ه� م�ن املحكمة اجلزائية 
بجدة بسجن املدعي ملدة ثامنية عرش شهرا وجلده )300( جلدة موافقا لرصيح 
النظ�ام ومتفقا مع ما جيب ع�ىل اجلهة اإلدارية اختاذه، حيث إن احلكم الس�الف 
ذكره قد حكم عىل املدعي بعقوبة الس�جن ملدة تزيد عىل الس�نة، مما يرتتب عليه 
إيق�اع عقوبة الفصل بقوة النظام وال يع�دو أن يكون ما صدر عن املدعي عليها 

إظهارا ملا يستوجبه النظام)))). 
وفض�اًل عن ذلك قرار دي�وان املظامل أن وقف تنفيذ العقوبة األصلية الصادرة 
بحق املوظف املحكوم جزائيا بالس�جن ملدة س�نة والغرام�ة بمبلغ ألف ريال ال 
حي�ول دون فصله بحكم النظام )ومن حيث املوضوع فإن قرار الطي اس�تند إىل 
امل�ادة )12/أ/3( م�ن الئحة انته�اء اخلدمة التي تنص ع�ىل أن يفصل املوظف 
بق�وة النظ�ام ألس�باب تأديبي�ة يف احل�االت اآلتي�ة:................ يتضح من 
النص أن قرار اجلهة اإلدارية كان موافقا للنظام، كام تنتهي معه الدائرة إىل رفض 
الدعوى لعدم قيامها أساسا عىل سند صحيح، وال ينال من ذلك ما ذكره وكيل 
)7)) دي���وان املظ����مل، حك���م رق���م)19)/د/اأ/5)) لع����م 9)4)ه�،  ال�س����در ب�لق�س���ية رق���م)))4)/)/ق) لع�م 

8)4)ه�.
)8)) دي���وان املظ����مل، حكم رقم ))8/د/ف/اأ/1)) لع�م1)4)، ال�س����در يف الق�س���ية رق���م )))1)/)/ق) لع�م 

.(4(1
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املدعي من إيقاف عقوبة السجن إذ إن سلطة فصل املوظف بقوة النظام باإلدانة 
ال بتنفي�ذ العقوبة، فمتى ثبتت اإلدانة وج�ب الفصل دون النظر يف قدر العقوبة 
.............. يف ه�ذا النوع من اجلرائم ............. ومدى تنفيذها أو عدمه، 
ويؤكد ذلك نص املادة )12( من ذات الالئحة عىل أنه ال يؤثر عدم تنفيذ العقوبة 

األصلية املحكوم هبا عىل تطبيق احلكم( )))) . 
وق�د وض�ع املنظم األردين أحكاما تفصيلية يف هذا الش�أن. تن�ص الفقرة )أ( 
م�ن امل�ادة )154( من نظام اخلدم�ة املدنية: »ُيعزل املوظ�ف يف أي من احلاالت 
التالية: إذا حكم عليه من حمكمة خمتصة بجناية أو جنحة خملة بالرشف كالرشوة 
واالختالس والرسقة والتزوير وس�وء اس�تخدام األمانة والشهادة الكاذبة وأي 
جريم�ة أخرى خملة باألخالق العامة، أو حكم علي�ه باحلبس من حمكمة خمتصة 
مل�دة ال تق�ل عن ثالثة أش�هر الرتكابه أي�ة جريمة من اجلرائ�م. ويعترب املوظف 
يف أي حالة من احلاالت الس�ابقة معزوال حكام من تاريخ اكتس�اب احلكم عليه 

الدرجة القطعية. 
وال ش�ك أن الوص�ف املعترب قانونا هو لوصف الفع�ل فقط، فيعزل املوظف 
حك�ام إذا حك�م عليه من حمكم�ة خمتصة بجناية أو جنحة خمل�ة بالرشف برصف 
النظ�ر ع�ن العقوبة التي قررهت�ا املحكمة اجلزائي�ة، وهو ما اس�تقر عليه اجتهاد 
حمكم�ة الع�دل العلي�ا األردنية )يس�تفاد من ه�ذه النص�وص أن املوظف الذي 
حيك�م عليه من حمكمة خمتصة عن اجلرائم الواردة يف الفقرة )أ( املنوه عنها أعاله 
وبغ�ض النظر عن احلكم هل كان باحلب�س أو بالغرامة؟ وبغض النظر عن املدة 

)9)) ديوان املظ�مل، حكم رقم)1)/د/ف/5)) لع�م 1)4)ه� ،  ال�س�در ب�لق�سية رقم )16))/)/ق) .
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الت�ي حُيك�م هبا عليه فإنه يعزل من الوظيفة وأنه يعزل حكام من تاريخ اكتس�اب 
احلك�م الدرجة القطعي�ة وفقا ملا ورد بالفقرة )ب( املذك�ورة أعاله كام يفهم من 
الن�ص أن ج�رم التزوي�ر ضمن اجلرائ�م املذكورة يف الفق�رة )أ( ق�د ورد مطلقا 

ومعلوم أن املطلق جيري عىل إطالقه. 
وحيث ثبت من البينة املقدمة يف الدعوى بأن املستدعي قد أدين بجرم التزوير 
وحكم عليه عن هذا اجلرم من حمكمة صلح الرويش�د باحلبس مدة ش�هر واحد 
والرس�وم. وتم استبدال هذه العقوبة بالغرامة، وقد اكتسب هذا احلكم الدرجة 
القطعية وتم إبالغه باإلجراءات املتخذة بحقه من املرجع املختص بتعيني مثيله، 
وه�و وزي�ر الصح�ة فيكون الق�رار املطعون فيه قد ص�در موافقا لنظ�ام اخلدمة 
املدني�ة وتنفي�ذا ألحكامه وهو ال حيتاج إىل تنس�يب هذه احلال�ة لصدوره بحكم 

النظام( )1)). 

تحديد الجريمة المخلة بالشرف

يفص�ل املوظف العام حكام إذا أدين بارتكاب جنحة خملة بالرشف، وبذا يربز 
تس�اؤل مهم حول ماهية اجلنح املخلة بالرشف التي يرتتب عىل احلكم بارتكاهبا 

فصل املوظف حكام. 
وباس�تقراء أحكام املادة )171( من نظ�ام اخلدمة املدنية األردين لعام 2007 
أهن�ا ذكرت بعض اجلرائم املخلة بالرشف، وهي الرش�وة واالختالس والرسقة 
والتزوير وسوء استعامل األمانة واستثامر الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة 
)41) حمكمة العدل العلي� الأردنية، ))رجب1)4)ه�، املوافق6)/119/7)م، ق�سية رقم))))/119))  جملة 

نق�بة املح�مني))4)ه�/1)1)م، �ص)1).
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أخرى خملة باألخالق العامة. وعليه تعترب تلك اجلرائم وردت عىل س�بيل املثال 
ال احلرص. فاملنظم األردين أورد بعض األمثلة للجرائم املخلة بالرشف. 

وبن�اء علي�ه نقول بأن املنظم األردين مل حيدد عىل س�بيل احل�رص اجلرائم املخلة 
بالرشف، وإن ذكر أهم هذه اجلرائم. )وبام أنه حكم عىل املستدعي من حمكمة أمن 
الدولة بتهمتي تسليم مادة خمدرة )كبتاجون( وتعاطي املواد املخدرة )كبتاجون(. 
وب�ام أن هاتني التهمتني مها من اجلرائ�م املخلة باألخالق العامة املنصوص عليها 
يف البند )1( من الفقرة )أ( من املادة )171( املشار إليها آنفا. وبام أن حكم حمكمة 
أمن الدولة اكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن فيه، وعليه فإن املستدعي يعترب 

معزواًل حكام من تاريخ اكتساب احلكم الدرجة القطعية( )))). 

 موقف محكمة العدل العليا

ذهب�ت حمكم�ة الع�دل العليا يف أحد أحكامه�ا إىل حتديد ماهي�ة اجلنح املخلة 
بال�رشف، فق�د وردت التعب�ريات التالي�ة يف أح�د أحكامه�ا )وحي�ث إن الفقه 
والقضاء قد استقرا عىل تعريف اجلريمة املخلة بالرشف أو األمانة حتى تلك التي 
ينظر إليها املجتمع عىل أهنا كذلك، وينظر إىل مرتكبها بعني االزدراء واالحتقار، 
إذ يعت�رب ضعيف اخللق منحرف الطبع دينء النفس، فإذا نمت اجلريمة بحس�ب 
الظ�روف الت�ي ارتكبت فيها عن ضعف يف اخللق أو انح�راف يف الطبع أو تأثري 
بالشهوات أو النزوات أو سوء السرية كانت خملة بالرشف واألمانة،  وإن مل تنم 

))4) حمكم���ة الع���دل العلي���� الأردنية ،  5)�س���فر))4)ه�/املوافق1)/)/))1)م الق�س���ية رق���م)1/476)1)) 
جمل���ة نق�ب���ة املح�م���ني ))4)ه����/))1)م، �ص615-تكرر ه���ذا املبداأ يف الق�س���ية رقم5)1/4)1)م ف�س���ل 

.(1((/(/(7



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أثر الحكم الجزائي على التأديب الوظيفي في نظام الخدمة المدنية السعودي واألردني

82

ع�ن يشء يف ذلك ف�ال تعترب خملة بالرشف أو األمانة برصف النظر عن التس�مية 
املقررة هلا يف القانون. 

إنن�ا ن�رى يف ضوء م�ا تق�دم أن اجلريمة التي أدي�ن هبا املس�تدعي وهي رشاء 
م�ال م�رسوق ال تعترب م�ن اجلرائم املخلة بال�رشف واملنصوص عليه�ا يف املادة 
)154/ب( م�ن نظ�ام اخلدم�ة املدني�ة وب�ام أن م�دة احلب�س الت�ي فرضت عىل 
املستدعي مل تتجاوز أسبوعا واحدا فإن القرار املطعون فيه يكون قائام عىل سبب 

غري صحيح وحقيقا باإللغاء( )))).
وال تع�د جريم�ة خملة بال�رشف أو باألخالق العام�ة جريمة إعط�اء مصدقة 
كاذبة )اس�تقر اجتهاد حمكم�ة العدل العليا عىل أن جريم�ة إعطاء مصدقة كاذبة 
ليس�ت من اجلرائم املاس�ة بالرشف واألخالق العامة، وحيث إن احلكم بحبس 
املستدعي من هذا اجلرم ملدة ثالثة أشهر والرسوم، فال يعترب املستدعي مستحقا 

للعزل من الوظيفة وفقا للامدة )171/أ/1( من نظام اخلدمة املدنية( )))). 
وإذا كانت بعض األفعال ال تشكل جرائم خملة بالرشف أو باألخالق العامة، 
فإهن�ا ختض�ع ألحكام البند )2( من املادة )171( )))) من نظام اخلدمة املدنية هي 
الواجب�ة التطبيق. فقد قضت حمكمة العدل العليا )وحيث إن اجلرم الذي حكم 
بسببه املستدعي وهو إعطاء شيك ال يقابله رصيد ليس جناية وال هو من اجلنح 

))4) حمكمة العدل العلي� الأردنية، 1)/))/)99)، جملة نق�بة املح�مني 994)، �ص679.
))4) حمكم���ة العدل العلي� الأردنية، ))ربيع الث�ين))4)ه�، املوافق4/7/))1)م، ال�س����در يف الق�س���ية رقم 

))1/7)1))، جملة نق�بة املح�مني ))4)ه�/))1). �ص669. 
)44) ين����ص البن���د))) م���ن امل�دة))7)) من نظ�م اخلدمة املدنية الأردين على اأنه )يعزل املوظف يف اإحدى 

هذه احلاالت :
. . . . . . اإذا حكم عليه ب�حلب�ص من حمكمة ملدة تزيد على �س���تة اأ�س���هر لرتك�به اأي جرمية اأو جنحة من 

غر املن�سو�ص عليه� يف البند))( من هذه الفقرة.
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املخلة بالرشف أو املخلة باألخالق العامة، فإن حكم البند )2( من املادة )171( 
ه�و الواج�ب التطبيق عليه. وحيث إن العزل يكون واجب�ا يف هذه احلالة عندما 
يك�ون عقوبة املوظف النهائية الواج�ب تنفيذها بحقه هي احلبس، أما إذا كانت 
العقوبة الواجب تنفيذها هي الغرامة، فال يكون املوظف مستحقا العزل يف هذه 
احلال�ة )انظر قرار اهليئة العامة( ملحكمة الع�دل العليا رقم )96/138( صفحة 
)1092( من جملة نقابة املحامني لسنة1997م، وكذلك القرار رقم 22 الصادر 
عن الديوان اخلاص بتفس�ري القوانني بتاريخ 1966/12/10 واملنشور يف عدد 
اجلريدة الرس�مية رقم )1978( الصادر بتاري�خ )1967/1/16(. وحيث إن 
العقوبة التي نفذت بحق املس�تدعي هي الغرامة التي حكمت هبا حمكمة الصلح 
تطبيق�ا حلكم الفقرة )3( من املادة )421( من قان�ون العقوبة التي أوجبت عىل 
املحكم�ة أن حتك�م هبا يف حالة اإليفاء بقيمة الش�يك، فإن م�ا ينبني عىل ذلك أن 
املس�تدعي ال يس�تحق الع�زل بالنس�بة جلرم إعطاء ش�يك ال يقابل�ه رصيد آنف 

الذكر، وبالتايل فإنه يتعني إلغاء القرار املشكو منه من هذه اجلهة أيضا()))). 
ومن املس�لم ب�ه أن املوظف يعزل م�ن وظيفته كعقوبة تبعي�ة للحكم اجلزائي 
إذا تواف�رت إحدى احلاالت الس�ابقة برصف النظر ع�ن املحكمة القضائية التي 
أصدرت احلكم س�واء كانت حمكمة نظامية أو اس�تثنائية )عرفية( )))) وأيا كانت 
العقوب�ة التي ق�ررت املحكمة إيقاعه�ا إذا أدين املوظف بارت�كاب جريمة خملة 

بالرشف)))). 
)45) حمك���ة العدل العلي����، 6جم�دى الآخرة ))4)ه����، املوافق1)/1/5)1)م نق�ب���ة املح�مني))4)ه�/))1)، 

�ص169).
)46) حمكمة العدل العلي� الأردنية، 7)/5/)97)، م�س�ر اإليه �س�بق�.

)47) حمكمة العدل العلي� الأردنية، ))/))/994)م، جملة نق�بة املح�مني، 995)، �ص55)).
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وفض�ال عن ذلك أن فص�ل املوظف كعقوبة تبعية للحك�م اجلزائي ال ترتتب 
إال ع�ن األحكام اجلزائية الصادرة عن املحاك�م القضائية، وليس عن إجراءات 
االعتقال اإلداري، أو التوقيف االحتياطي مهام طالت مدهتام. فقد قضت حمكمة 
العدل العليا )تبني أن وزير املالية أصدر قراره بإهناء خدمات املستدعي باالستناد 
إىل الفق�رة )و( من امل�ادة )180( من نظام املوظفني بس�بب صدور قرار حمافظة 
القدس باعتقاله ملدة ستة أشهر عمال بأحكام نظام الدفاع رقم )2( لسنة 1939، 
مع أن هذا ال يتفق وأحكام القانون ذلك ألن الفقرة )و( من املادة )180( املشار 
إليها تنص عىل اعتبار خدمة املوظف منتهية إذا حكم عليه باحلبس ملدة تزيد عن 
شهر واحد. واملقصود باحلكم هو احلكم الصادر عن حمكمة خمتصة. وحيث إن 
قرار االعتقال الذي يصدر عن سلطة إدارية باالستناد إىل نظام الدفاع يعترب من 
قبي�ل التدبري الوقائ�ي الذي ال جيوز الرجوع عن�ه يف أي وقت بعد صدوره، فال 

يعد حكام باملعنى املبحوث عنه آنفا( .

آثار الحكم الجزائي الصادر

يرتت�ب عىل احلكم اجلزائي الص�ادر يف هذه احلالة العديد من النتائج القانونية 
املهمة التي يتعني علينا التوقف عندها. 

أوال: التكييف القانوني للعزل 

ُيع�د الع�زل من الوظيف�ة يف هذه احلال�ة عقوبة تبعي�ة للحكم اجلزائ�ي، وبذا 
ال يش�رتط لتطبي�ق ه�ذه العقوبة وعزل املوظ�ف من وظيفته أن ين�ص عليها يف 
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احلك�م اجلزائي الص�ادر بحق املوظف، فيع�زل املوظف حك�ام وبحكم النظام. 
وعلي�ه ُيع�د الق�رار اإلداري الصادر بعزل املوظف قرارا كاش�فا وليس منش�ئا، 
فه�و قرار كش�ف عن األث�ر القانوين ال�ذي قرره نظ�ام اخلدمة املدني�ة ولوائحه 
التنفيذي�ة لص�دور حكم جزائي بحق املوظف يف أي من احلاالت الس�ابقة، فقد 
قضت حمكمة العدل العليا )إن القرار باعتبار املوظف معزول حكام من الوظيفة 
لص�دور حكم قضائ�ي جزائي بحقه يعد قرارا كاش�فا وليس منش�ئا، فإنه قابل 
للطع�ن لدى حمكمة الع�دل العليا، لكي تتمكن هذه املحكمة من بس�ط رقابتها 

عليه والتحقق من مدى مرشوعيته(. 
ثانيا: عزل الموظف بأثر رجعي من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

ف�إذا كان ق�رار العزل يف احلالة الس�ابقة قرارا كاش�فا، فيتع�ني إصداره إلهناء 
العالقة القانونية التي تربط املوظف املحكوم جزائيا بالدولة. فقد قضت حمكمة 
الع�دل العلي�ا )أن ع�ودة املس�تدعي إىل عمله إثر خروجه من الس�جن وس�امح 
اإلدارة ل�ه بالعم�ل ه�و أمر رضوري م�ا دام مل يصدر قرار م�ن املرجع املختص 
بعزله، وذلك ألن املوظف ال ينفصل عن عمله بمجرد احلكم عليه بالسجن بل 
يظ�ل موظف�ا من حقه أن يع�ود إىل عمله ويبارشه إىل أن يص�در قرار من املرجع 
املخت�ص بعزله وقد صدر القرار بعد اكتس�اب احلكم الدرجة القطعية وخروج 

املستدعي من السجن( )))).
وبن�اء علي�ه ينبغ�ي أن يصدر ق�رار عزل املوظ�ف املحكوم جزائي�ا يف أي من 
احلاالت الس�ابقة من املرجع املختص اعتبارا من تاريخ اكتساب احلكم اجلزائي 

)48) حمكمة العدل العلي� الأردنية،  7)/5/)97)م/جملة نق�بة املح�مني )97)، �ص418.
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الدرج�ة القطعي�ة وليس من تاريخ التوقي�ف )))) . وعليه ال يعترب فصل املوظف 
م�ن وظيفت�ه بأثر رجعي م�ن تاريخ اكتس�اب احلكم اجلزائي الدرج�ة القطعية، 
خمالف�ا ملب�دأ عدم رجعي�ة الق�رارات اإلداري�ة. وعلة ذل�ك أن الق�رار اإلداري 
الصادر بالفصل مل يرت�ب انتهاء عالقة املوظف املحكوم جزائيا بالدولة، فالذي 
رت�ب هذا األثر القانوين هو الن�ص النظامي، واقترص دور القرار اإلداري وأثره 

عىل الكشف عن هذا األثر فقط. 
ومن نافلة القول إن أحكام األنظمة الوظيفية رصحية وواضحة عىل هذا األثر 
الرجعي. فتنص املادة )8( من الئحة انتهاء اخلدمة عىل أنه )إذا اس�تمر املوظف 
يف العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي يعترب يف حكم املوظف 

الفعيل ويعامل كاآليت:
1- ال حتتسب املدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية. 

2- يعترب ما تقاضاه مقابل ما أداه من عمل. ويرد له ما اس�تقطع من عائدات 
تقاعدية.

 3- تقوم اجلهة بمس�اءلة املتس�بب يف اس�تمرار املوظف يف العمل بعد الس�ن 
النظامي�ة للتقاعد بدون س�بب نظامي. كام يطبق هذا احلك�م عىل املوظف الذي 
يته�م يف قضي�ة وه�و مس�تمر ع�ىل رأس العمل خالل الف�رتة من تاري�خ فصله 
بموجب احلكم التأديبي أو القضائي وحتى تاريخ صدور القرار التنفيذي بإهناء 

خدمته(. 
وتنص املادة )171/ب( من نظام اخلدمة املدنية األردين لعام 2007 رصاحة 

)49) حمكمة العدل العلي� الأردنية، 7)/5/)97)م، م�س�ر اإليه �س�بق�.
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عىل أنه )يعترب املوظف يف أي حالة من احلاالت املنصوص عليها يف البندين )1( 
و)2( م�ن الفق�رة )أ( من هذه املادة )احلاالت التي ترت�ب العزل بحكم النظام( 

معزوال حكام من تاريخ اكتساب احلكم الدرجة القطعية. 
ثالثا: تجريد الموظف العام من صفته الوظيفية

يفقد املوظف العام صفته الوظيفية بمجرد اكتس�اب احلكم القضائي الصادر 
بحق�ه للدرج�ة القطعية، وبذا يتجرد من ممارس�ة صالحيات�ه القانونية منذ ذلك 
التاري�خ، وتعت�رب القرارات الص�ادرة عنه عقب هذا التاريخ مش�وبة بعيب عدم 
االختص�اص الزم�اين، ولك�ن املنظم الس�عودي اعت�رب املوظف ال�ذي تأخرت 
اإلدارة يف اخت�اذ ق�رار عزل�ه بحكم املوظ�ف الفعيل يف الفرتة الواقع�ة من تاريخ 
اكتساب احلكم الصادر بحقه للدرجة القطعية حتى صدور قرار إهناء خدمته. 

رابعا: تسوية الوضع الوظيفي للموظف المفصول حكما

تتباي�ن الترشيعات الوظيفية إزاء مس�ألة تس�وية الوض�ع الوظيفي للموظف 
املفص�ول حك�ام، وحتديدا م�ن الناحية املالية. فق�د نصت امل�ادة )23( من نظام 
التقاعد املدين الس�عودي رق�م )م/41( وتاريخ1393/7/29ه� عىل أنه )فيام 
ع�دا احلاالت املنص�وص عليها يف املواد الس�ابقة، إذا انتهت خدمة املوظف فال 
يس�تحق معاش�ا وإنام يس�تحق مكافأة حتس�ب عىل أس�اس )14%( م�ن املرتب 
السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته املشار إليها، عىل أنه إذا كان ترك اخلدمة 
بسبب االستقالة أو الفصل بسبب تأديبي فتحسب املكافأة وفقا للنسب اآلتية:

- )10%( من املرتب الس�نوي عن كل س�نة حمسوبة يف التقاعد إذا مل تبلغ مدة 
خدمته عرش سنوات. 
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- )11%( من املرتب الس�نوي عن كل س�نة حمسوبة يف التقاعد إذا بلغت مدة 
خدمته عرش س�نوات ومل تبلغ املدة التي يس�تحق عنها معاشا. غري أن املوظفات 
الاليت يستقلن بسبب الزواج فتستحق هلن مكافأة حتسب كل أساس )11%( من 
املرتب الس�نوي عن كل س�نة من س�نوات اخلدمة مهام تكن هذه املدة ما مل تبلغ 
القدر الذي يس�تحق املوظف عنه معاش�ا. ويقصد باملرتب الس�نوي آخر مرتب 

شهري استحقه املوظف مرضوبا يف اثني عرش. 
ويف األردن تقرر قوانني التقاعد املدنية والعسكرية حرمان املوظف من حقوقه 
التقاعدي�ة إذا حكم عليه بحكم قطع�ي بارتكاب جرائم معينة. فقد نصت املادة 
)26( م�ن قان�ون التقاعد املدين األردين رقم )34( لس�نة 1959 )1)) وتعديالته 

عىل أنه )يفقد هنائيا احلق يف راتب التقاعد أو املكافأة(:
أ( كل موظف أو متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من حمكمة خمتصة الرتكابه 
أي�ا من اجلرائ�م التالية التي تقع خالفا ألحكام القوان�ني والنصوص املبينة أدناه 

وأي تعديالت تطرأ عليها أو حتل حملها:
1- جرائم اخليانة الواقعة عىل أمن الدولة اخلارجي املنصوص عليها يف املواد 

)107-117( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة1960. 
2- جرائم التجسس الواقعة خالفا ألحكام قانون محاية أرسار ووثائق الدولة 

رقم )50( لسنة1971. 
3- اجلرائم الواقعة عىل أمن الدولة الداخيل املنصوص عليها يف املواد )135-

149( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة1960.

)51) ن�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية رقم )449)) ت�ريخ)/))/959)، �ص961.
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ب( كل موظ�ف حك�م علي�ه بحك�م قطع�ي باحلبس م�ن حمكم�ة خمتصة إذا 
ارتكب أيامن اجلرائم التالية:

1- جرائم االختالس والرسقة لألموال العامة. 
2- جرائم التزوير يف األوراق الرسمية. 

ج( تشمل اجلرائم املبينة يف الفقرتني )أ( و )ب( من هذه املادة الرشوع فيها كام 
تشمل الرشيك واملحرض واملتدخل فيها. 

د( تتق�اىض عائل�ة املوظف يف أي م�ن احلاالت املبينة يف الفق�رات )أ( و)ب( 
و)ج( م�ن ه�ذه امل�ادة حصتها م�ن راتب تقاعده ك�ام هو مبني من ه�ذا القانون 

خالل مدة سجنه وتقطع عند اطالق رساحه كام تعاد إليها عند وفاته. 
ه�( ترسي أحكام هذه املادة عىل الوزير وعضو جملس األمة. 

وال ش�ك أن التحدي�د الس�ابقة ورد عىل س�بيل احل�رص، وبذا ال جي�وز قانونا 
التوس�ع يف تفس�ريه أو القياس عليه. وعليه قضت حمكمة العدل العليا.  )تنص 
املادة )30/ب( من قانون التقاعد العسكرية رقم )33( لسنة 1959م وتعديالته 
عىل ما ييل )حُيرم الضابط أو الفرد من كافة احلقوق التقاعدية املنصوص عليها يف 
هذا القانون سواء كان يف اخلدمة أو قد تقاعد. أ( . . . . . . . . . . . . . . . . .  ب( 
كل ضاب�ط أو ف�رد يف اخلدمة ُحكم عليه بحكم قطعي من حمكمة أردنية باحلبس 
جلريمة اختالس أموال الدولة أو رسقتها أو جلريمة تزوير يف الوثائق الرس�مية( 
وحي�ث إن الثاب�ت م�ن قرار حمكم�ة الرشطة الص�ادرة يف القضي�ة اجلزائية رقم 
)2008/785( تاريخ 2009/4/16 أنه تم إدانة املستدعي بتهمة بيع ما سلم 
إليه بحكم وظيفته )مادة الديزل( عمال بأحكام املادة )28( عقوبات عسكري. 
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وهي صورة من صور جريمة إس�اءة االئتامن )متييز جزاء2008/1361 تاريخ 
 .2009/1/27

وحيث إن اجلريمة التي أدين هبا املستدعي وحكم القرتافها هي جنحة إساءة 
االئت�امن املنصوص عليها يف املادة )28( من قانون العقوبات العس�كري )58( 
لس�نة 2006، وحيث إن اجلريمة ليس�ت من عداد اجلرائم الواردة حرصا بنص 
امل�ادة )30( م�ن قانون التقاعد العس�كري املش�ار إليه�ا، فال تعترب بالتايل س�ببا 
حلرمان املس�تدعي م�ن حقوق�ه التقاعدية. وحي�ث إن اجلهة املس�تدعي ضدها 
ذهبت خالف ذلك فإن الس�بب األول من س�ببي الطعن يغدو واردا عىل القرار 

املشكو منه ويوجب إلغاؤه)))).
خامسا: إعادة تعيين الموظف المفصول حكما بحكم النظام 

يش�رتط املنظم الس�عودي مرور ثالث س�نوات ع�ىل األقل حت�ى ُيعاد تعيني 
املوظ�ف املفص�ول حكام. فقد نص�ت املادة )4( من نظام اخلدم�ة املدنية عىل أنه 
)مع مراعاة ما تقيض به األنظمة األخرى ُيشرتط فيمن يعني يف إحدى الوظائف 
)أن يك�ون :1-. . . . . . . . 2-. . . . .3-. . . . . . . 6- غ�ري حمك�وم علي�ه 
بح�د رشع�ي أو بالس�جن يف جريمة خملة بال�رشف أو األمانة حت�ى يميض عىل 
انته�اء تنفي�ذ احلد أو الس�جن ثالث س�نوات عىل األقل. 7- غ�ري مفصول من 
خدمة الدولة ألسباب تأديبية ما مل يكن قد مىض عىل صدور قرار الفصل ثالث 

سنوات عىل األقل. 
ويف األردن حي�ق للموظف املفصول حك�ام أن يتقدم بطلب للعمل يف اخلدمة 
))5) حمكم���ة الع���دل العلي���� ))رجب))4)ه� املواف���ق1/7/5)1)م، الق�س���ية رق���م9)119/5)م، جملة نق�بة 

املح�مني))4)ه� /))1)، �ص6)).
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املدني�ة رشيط�ة احلص�ول عىل موافق�ة رئيس دي�وان اخلدمة املدني�ة، تنص املادة 
)171/د( ع�ىل أن�ه )ال جيوز إعادة تعيني املوظف الذي عزل من الوظيفة يف أي 
دائ�رة م�ن الدوائر إال أنه جي�وز بموافقة رئيس الديوان الس�امح للموظف الذي 
ع�زل وفقا ألحكام البند )2( من الفق�رة )أ( من هذه املادة التقدم بطلب للعمل 

يف اخلدمة املدنية(. 
الفرضي�ة الثانية: إدانة املوظف جنائيا بجريمة أخرى غري اجلرائم الس�ابقة أو 

احلكم عليه باحلبس ملدة تقل عن املحددة بالنظام. 
تستعيد السلطة التأديبية كامل حريتها يف حتريك أو متابعة اإلجراءات التأديبية 
بحق املوظف، وإيقاع أية عقوبة تأديبية تراها مناس�بة جلس�امة األفعال املنس�وبة 
للموظف والتي يمكن أن تكون عقوبة الفصل. فقد قضت حمكمة العدل العليا 
يف األردن )إذا اهتم موظف بجريمة جزائية جتري حماكمته من املحاكم بالصورة 
االعتيادية. وإذا أسفرت املحاكمة عن إدانة املوظف ترسل نسخة من إجراءات 
املحاكم�ة إىل الوزير املخت�ص ______ وال جيوز عزل موظف ألنه اهتم بتهمة 
جزائي�ة قبل أن حياكم عليها من املحاكم بالص�ورة االعتيادية( وقضت يف حكم 
آخ�ر )يتبني أن حمكمة بداي�ة عامن كانت أدانت املس�تدعي بتهمة اختالس مبلغ 
من األموال العامة وحكمت عليه باحلبس ملدة ثالثة أش�هر منزلة من ستة أشهر 
عم�ال باملادت�ني )100/174( من قانون العقوبات وقد فس�خ ه�ذا احلكم من 
حمكم�ة االس�تئناف بحج�ة أن العقوبة ش�ديدة وفرضت عىل املس�تدعي عقوبة 
الغرام�ة مخس�ني دينارا عمال بامل�ادة )100( م�ن قانون العقوب�ات. وبعد ذلك 
أحيل املس�تدعي إىل املجلس التأديبي ملوظفي الصنف الثاين الذي وجد أن فعل 
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املس�تدعي املش�ار إليه يعترب منافيا لألخالق والسلوك احلس�ن وقىض بعزله من 
وظيفت�ه. عمال بالفقرة )د( من امل�ادة )125( والفقرة )و( من املادة )114( من 

نظام اخلدمة املدنية( )))) .
 ويف الس�عودية تع�اد األوراق بعد صدور احلكم اجلزائي ع�ىل املوظف العام 
إىل هيئ�ة الرقاب�ة والتحقي�ق لتقري�ر ما جي�ب عمل�ه إذا مل تؤد املحاكم�ة اجلزائية 
إىل ص�دور حك�م جزائي يرتب فص�ل املوظف بحكم النظ�ام، أي يرتب فصل 
املوظف كعقوبة تبعية للحكم اجلزائي. وعليه تس�رتد الس�لطات التأديبية كامل 
س�لطتها القانونية يف مبارشة التحقيق التأديبي إذا مل تبدأ به س�ابقا، أو متابعته إذا 

كانت قد بدأت به سابقا وأوقفته حتى ينتهي هذا التحقيق إىل هنايته الطبيعية. 
وباس�تقراء قض�اء ديوان املظامل يالح�ظ أنه يقرر بصفته حمكم�ة تأديبية توقيع 
عقوب�ة تأديبي�ة بحق املوظف املحكوم بعقوبة جزائي�ة ال ترتب عزله من وظيفته 
بحكم النظام. فقد قرر الديوان )خرج املوظف . . . . . . . . عىل مقتىض الواجب 
الوظيف�ي وارتكاب م�ا ييسء لرشف الوظيفة والكرامة وق�د صدر بحقه القرار 
الرشع�ي الص�ادر م�ن املحكمة اجلزائي�ة بمنطق�ة. . . . . . . . رق�م )2/126( 
يف 1426/9/19ه�� املؤي�د بق�رار حمكم�ة التميي�ز رق�م )1/1/1484ج( 
وتاريخ1426/11/3ه� القايض بجلده س�تامئة جلدة مفرقة عىل عرش دفعات 
ب�ني كل دفع�ة وأخرى ما ال يقل عن عرشة أيام، وس�جنه ثامنية أش�هر حُيتس�ب 
منه�ا م�دة إيقافه وذلك لقاء االخت�الء املحرم بفتاة وإيوائه�ا، ولتوجه التهمة له 
بمعاكستها واستدراجها والتغرير هبا وتسهيل اخلروج هلا من املدرسة وإعطائها 

))5) حمكمة العدل العلي� :8/))/969)، جملة نق�بة املح�مني 969)، �ص879.
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ج�واال ورشحي�ة، وص�در بحقه أم�ر إم�ارة منطق�ة. . . . . . . رق�م )26560( 
وتاريخ1426/11/22ه�� املتضم�ن إنف�اذ ما تق�رر رشع�ا . . . . . . والدائرة 
وهي يف سبيل تقدير العقوبة التأديبية التي تتناسب واجلرم الذي وقع فيه املدعى 
عليه تأخذ يف االعتبار عدة أمور منها: ش�ناعة اجلرم الذي وقع فيه املدعى عليه 
م�ن اخت�الء حمرم وإيوائه لفتاة صغرية يف الس�ن وجرها عىل غ�ريه، وما قىض به 
الق�رار الرشعي يف ذلك. ثانيا: وجود س�ابقة عىل املدع�ى عليه اهتم فيها بوجود 
مصن�ع مخ�ر باملنزل الذي يس�كن في�ه هو وزمالؤه، وه�و وإن مل يت�م إدانته فيها 
باس�تعامل أو تصنيع أو جلب الس�كر إال أنه تم مؤاخذته بالتس�رت عىل زمالئه يف 
الس�كن، وج�رى بناء عىل ذلك التوجيه بأخذ تعه�د عليه ونقله من منطقة. . . . 
. . . .، كذلك فإن بيان ملفه الوظيفي قد وجد فيه اثنني وعرشين قرارا باحلس�م 
كان آخره�ا الق�رار )2/3036( يف 1422/10/30ه� املتضمن حس�م ثالثة 
أيام من مرتبه، األمر الذي يستلزم معه مساءلته تأديبيا وتقرير الالزم بحقه،  وال 
س�يام وأن م�ا صدر من املدعى علي�ه وصدر به القرار الرشع�ي يعد من األفعال 
املخل�ة بالرشف واألمان�ة اللذين مها مناط تويل الوظيف�ة العامة والذي بفقدمها 
يفقد املوظف رشط حسن السمعة واألخالق الذي نص نظام اخلدمة املدنية عىل 
وجوب توافرمها فيمن يتقدم للتعيني يف الوظائف العامة، وهو ما يعني وجوب 
تواف�ر ه�ذا الرشط وكونه مالزم�ا للموظف طوال فرتة ش�غله للوظيفة، فإذا ما 
انفك عنه وانخرط يف أفعال حمرمة أو حاول االعتداء عىل املحرمات أصبح غري 
أهل لتويل أمور املس�لمني العامة وغري صالح للوظيف�ة العامة. األمر الذي ترك 
معه الدائرة معاقبة املدعى عليه وفقا للامدة )32/أوال( الفقرة اخلامسة من نظام 
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تأديب املوظفني الصادر باملرس�وم امللكي رقم )م/7( وتاريخ1391/2/1ه�، 
فلهذه األسباب حكمت الدائرة بمعاقبة املدعى عليه بعقوبة الفصل )))) .

وقرر ديوان املظامل معاقبة املوظف املحكوم عليه جزائيا بجلده مخس�ني جلدة 
دفعة واحدة، بعقوبة احلرمان من عالوة دورية واحدة )بعد االطالع عىل القرار 
الرشعي رقم. . . . الصادر عن فضيلة مس�اعد رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة. 
. . . . ال�ذي انته�ى فيه فضيلته إىل ثبوت وإدانة املتهم بحيازته عدد تس�ع عرشة 
حب�ة من حب�وب األمفيتامني املحظ�ورة بقصد التعاطي، وتوجيه الش�بهة نحوه 
بتعاطيها من قبل وتعزيره لقاء شبهة التعاطي بجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، 
وانتهى القرار بقناعة املتهم بام صدر بحقه، وحيث إن الثابت من القرار الرشعي 
ثب�وت حيازته لتلك احلبوب املحظورة، وتوجه الش�بهة إلي�ه بتعاطيها وصدور 
خط�اب صاح�ب الس�مو امللكي أم�ري منطق�ة . . . . . . الذي انتهى إىل س�جن 
املتهم مخس�ة عرش يوما، وحيث ثبت ذل�ك، فإنه يتعني إدانة املتهم بخروجه عىل 
مقت�ىض الواجب الوظيفي بصدور القرار الرشع�ي بحقه بصفته الوظيفية الذي 
كان من الواجب عليه البعد عن مواطن الشبهات واملحرمات، فضال عن إتياهنا 
والوق�وع فيه�ا، م�ا يل�زم . . . . . . . . . واحلال�ة كذل�ك. . . . . . . . . . معاقب�ة 
املته�م بامل�ادة )32( م�ن أوال واملادة )34( م�ن نظام تأديب الوظيف�ة، والدائرة 
وهي بصدد تقرير العقوبة املناس�بة للمته�م فإهنا تضع يف اعتبارها خلو صحيفة 
املته�م من العقوبات اإلدارية وحصوله يف الس�نتني الس�ابقتني م�ن القضية عىل 

))5) ديوان املظ�مل، قرار هيئة التدقيق رقم))9)/ت/6) لع�م 7)4)ه� ال�س�در يف الق�سية رقم))))/4/ق) 
لع�م 7)4)ه�، جمموعة الأحك�م واملب�دئ الإدارية، املجلد الأول �ص4)6

ديوان املظ�مل، قرار هيئة التدقيق رقم))8/ت/6) لع�م 7)4)ه� ال�س�در يف الق�سية رقم)1)5/5/ق) .
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تقدي�ر ممت�از، باإلضاف�ة إىل أن القرار الرشع�ي عزر املتهم عن توجه الش�بهة يف 
تعاط�ي احلبوب املحظورة التي ذكر التقرير الكيميائي إجيابياهتا ملادة اإلمفيتامني 
وهي من احلبوب املنبهة، ومع ثبوت ذلك فإن الدائرة تويص بإبعاده عن مبارشة 
أعامل التدريس وما يتعلق به، فلهذه األسباب حكمت الدائرة بإدانة املتهم . . . 
. . بام نس�ب إليه من خروجه عىل مقتىض الواج�ب الوظيفي ومعاقبته باحلرمان 

من عالوة دورية واحدة( )))) .
وق�رر ديوان املظامل بصفته حمكمة تأديبية حس�م مرتب ش�هر من صايف مرتب 
املوظ�ف بعد صدور القرار الرشعي رق�م )2/32( وتاريخ 1423/4/15ه� 
من حمكمة القريات القايض بسجنه ثالثة أشهر وجلده مائة وعرشين جلدة لقاء 

هتمة السكر وهروبه بعد صدمه السيارة )))).
وق�رر ديوان املظ�امل بصفته حمكمة تأديبية بإيق�اع عقوبة الفصل بحق املوظف 
بع�د ص�دور القرار الرشعي الصادر من املحكم�ة اجلزائية بمنطقة رقم. . . . . . 
رق�م )3/41( وتاري�خ 1426/10/7ه��، وأمر إمارة منطق�ة. . . . . . . رقم 
)107( وتاري�خ 1427/1/1ه�� بالس�جن ملدة مائة ومخس�ني يوم�ا ابتداء من 
توقيفه، وجلده س�بعني س�وطا عىل فرتتني، إضافة إىل مصادرة س�يارته وجواله 
ورشحيت�ه الهتامه برتويج ثالث حب�ات ونصف من حب�وب األمفيتامني املنبهة 
املحظورة وثبوت التهمة عليه باس�تعامل جزء من سيجارة من احلشيش وحيازة 
عقب س�يجارة يزن مخس�ة من العرشة من اجلرام من احلش�يش وحيازته لس�ت 

)54) ديوان املظ�مل، قرار هيئة التدقيق رقم))8/ت/6) لع�م 7)4)ه� ال�س�در يف الق�سية رقم)1)5/5/ق) .
)55) ديوان املظ�مل، قرار هيئة التدقيق رقم))1)/ت/6) لع�م 7)4)ال�س�در يف الق�سية رقم)4)))/)/ق) 

لع�م 5)4)ه�، جمموعة الأحك�م واملب�دئ الإدارية، املجلد الث�ين، �ص495.
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ع�رشة حبة من األمفيتامني املنبهة بقصد االس�تعامل )وحيث إن القرار الرشعي 
ل�ه احلجية الكاملة أم�ام القضاء التأديبي فيام فصل فيه من وقائع، وما انتهى إليه 
م�ن حمكومي�ة. وحيث اطلع�ت الدائرة عىل أمر إم�ارة منطق�ة . . . . . املتضمن 
س�جن املتهم ملدة ش�هرين واثني عرش يوما تدمج فيام تق�رر بحقه رشعا، وإنفاذ 
ما تقرر بحقه رشعا وإدراج اس�مه عىل قائمة املنع من الس�فر خارج اململكة ملدة 
س�نتني م�ن تاريخ انقض�اء حمكوميته. وحي�ث إن القرار الرشعي س�الف الذكر 
اس�تند إىل البين�ة املعدلة رشعا، وه�م أفراد الفرقة القابضة في�ام أثبته عىل املدعى 
علي�ه. ك�ام اس�تند يف توجيه التهمة إلي�ه برتويج ثالث حب�ات ونصف احلبة من 
حبوب األمفيتامني املنبهة عىل القرينة القوية املتمثلة يف ش�هادة الش�هود س�الفي 
الذكر عىل رؤية عملية تس�ليم واستالم بني املدعى عليه واملصدر الذي اعتمدوا 
علي�ه، إضاف�ة إىل عثورهم عىل مبلغ املائة ريال برقمها املسلس�ل التي س�لموها 
للمصدر، لكي يعطيها للمدعى عليه مقابل تلك احلبوب يف سيارة املدعى عليه.
وحيث إنه يوجد عىل املدعى عليه س�ابقتان ق�د حوكم ألجلهام وصدر بحقه 
حك�امن من ديوان املظامل تضمنا معاقبته باحلس�م بموج�ب حكمي الديوان رقم 
)4/د/ت/أ/14( لعام1426ه��، ورق�م 16/د/ت/أ/11( وأق�ر هبام أمام 
الدائ�رة، وال خيف�ى أن أهم مقصد هلذه العقوبات ه�و ردع مرتكبها وزجره عند 
العودة إىل إجرامه، إال أنه هنا املدعى عليه مل تردعه العقوبتان ومل تزجراه، ما يدل 
عىل فس�اد هويت�ه وعدم صالحيته ملنص�ب الوظيفة العام�ة، الفتقاره رشطا من 
رشوط ت�ويل الوظيف�ة العامة، التي هي رشوط ابتداء واس�تدامة، أال وهو رشط 
حسن السرية واألخالق املنصوص عليها يف املادة )4/د( من نظام اخلدمة املدنية 
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الصادر باملرس�وم امللكي رق�م )م/49( وتاريخ )1397/7/10ه�، وملخالفته 
لواجبات الوظيفة املنصوص عليها يف املادة )11/أ( من ذات النظام حيث نصت 
. . . . . . . وكان األجدر به الرتفع عن كل ما خيل برشف الوظيفة وكرامتها. وأما 
إن�كار املدعى عليه هلذه التهمة املنس�وبة إليه فال يعدو كون�ه حماولة للتنصل من 
تبعة ما أوقع نفس فيه، حيث ثبتت هذه التهمة بالبينة والقرينة املعتربتني رشعا، 
ال س�يام وأنه قرر قناعته باحلكم الرشعي، وأقر بالسوابق املسجلة ضده، ما يؤيد 
ثبوت هذه التهم يف حقه، كام أن مرجعه أوقع عليه عدة عقوبات بسبب تقصريه 
يف عمله كام جاء يف بيان ملفه الوظيفي، وبناء عىل كل ما سبق فإن الدائرة تنتهي 

إىل معاقبة املدعى عليه . . . . . بعقوبة الفصل( )))).
وقرر ديوان املظامل بصفته حمكمة تأديبية معاقبة موظف عام باحلسم من صايف 
راتب ثالثة أشهر من مرتبه، عىل أال يتجاوز املحسوم شهريا ثلث صايف الراتب 
مع التوصي�ة بإبعاده عن املحيط الطاليب بعد صدور القرار الرشعي رقم )80/

س5/541( يف 1926/1/23ه� القايض بتعزيره بالسجن ملدة شهرين وجلده 
تسعني جلدة، وتم تأييده من هيئة التمييز بقرارها رقم )16( يف1427/1/6ه� 
وذلك لش�بهة حيازته جهاز حاس�ب آيل وأقراصا مدجم�ة وأرشطة مرئية حتتوي 
م�وادا إباحي�ة )بعد االط�الع ع�ىل أوراق القضي�ة واحلكم الرشع�ي رقم )80 
س5/41( يف 1426/1/23ه�، الصادر من املحكمة اجلزائية . . . . . . . . . . . 
. . . وحيث إن ما نسب إىل املدعى عليه ُيعد خمالفة رشعية وخروجا عن املسلك 
الواج�ب اتباعه، كام ُيع�د خمالفة ألحكام نظام اخلدمة املدني�ة ولوائحه التنفيذية 
)56) دي���وان املظ����مل، ق���رار هيئة التدقيق ))5)/ت/)) لع�م 7)4)ه�، ال�س����در ب�لق�س���ية رق���م))6)/4/ق) 

لع�م7)4)ه�،  جمموعة الأحك�م واملب�دئ الإدارية، املجلد الث�ين، �ص)74 .
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التي أوجبت عىل كل موظف أن يرتفع عن كل ما خيل برشف الوظيفة والكرامة 
س�واء كان ذل�ك يف جمال عمل�ه أو خارج�ه، وإذا كان عىل الق�ايض التأديبي أن 
يراعي يف توقيع العقوبة أن يكون اختيارها مناسبا مع درجة املخالفة، مع اعتبار 
الس�وابق والظ�روف املخفف�ة واملش�ددة . . . . . . . . . . . وقد ثب�ت من أوراق 
القضية وجود س�ابقة عىل املدعى عليه، وذلك بتوجيه عقوبة اإلنذار له من قبل 
مرجع�ه لتلفظه عىل معلمي الرتبية اإلس�المية باملدرس�ة التي يعم�ل هبا بألفاظ 
نابية منافية لآلداب العامة، وعليه فإن الدائرة تقيض بمعاقبته وفقا ألحكام املادة 
)32/أوال/3( م�ن نظ�ام تأديب املوظفني وذل�ك كاف لردعه وزجره وتبرصه 
بخط�ورة ما ارتكبه، وحيث إن املدعى عليه يعمل يف حقل التدريس الذي يقوم 
عىل تربية ناش�ئة األمة، فإن األجدر أال يبقى يف مثل هذا العمل من يرتجح عدم 
اس�تقامة س�لوكه، خوفا عىل األجي�ال من أن يؤثر فيهم، لذا ف�إن الدائرة تويص 
بإبع�اد املدعى علي�ه من املحيط الطاليب إىل وظيفة إداري�ة ال ترتبط باملدارس يف 
م�كان أدائها،  فلهذه األس�باب وبعد الدراس�ة واملداولة حكمن�ا باحلكم التايل: 
جمازاة . . . . . بحسم صايف راتب ثالثة أشهر من مرتبه عىل أال يتجاوز املحسوم 

شهريا ثلث صايف الراتب( )))) .
ومن املس�لم به أن الق�رارات التأديبي�ة الصادرة بحق املوظ�ف يف هذه احلالة 
تبدأ بالرسيان من تاريخ تبليغها للموظف. ولكن املنظم السعودي أورد استثناء 
خاص�ا إذا كان�ت العقوبة التي قررت الس�لطة التأديبية املختص�ة هي العزل من 
الوظيف�ة. فق�د نصت املادة )13( من الئح�ة انتهاء اخلدمة عىل أن�ه )مع مراعاة 
)57) ديوان املظ�مل، قرار هيئة التدقيق رقم)81)/ت/)) لع�م7)4)ه�، ال�س����در ب�لق�س���ية رقم)596/)/ق) 

لع�م7)4)ه�، جمموعة الأحك�م واملب�دئ الإدارية ’املجلد الث�لث �ص)77.
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حكم املادة )19( من نظام اخلدمة املدنية )))) )61( إذا كان املفصول من اخلدمة 
مكفوف اليد أو من يف حكمه، فتعترب خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو حبسه 
احتياطا(. هكذا يش�رتط لتطبيق هذا االس�تثناء )عزل املوظ�ف بأثر رجعي( أن 
تكون العقوبة التي قررت توقيعها هي عقوبة العزل، وثانيهام: أن يكون املوظف 
التي قررت السلطة التأديبية عزله مكفوف يده عن العمل أو حمبوس احتياطا. 

وم�ن نافلة الق�ول إن املنظم األردين مل يأخذ هبذا االس�تثناء، فقد فضل إعامل 
املب�دأ العام. فقد نصت امل�ادة )152/ب( من نظام اخلدمة املدنية لعام 2007م 
عىل أنه )يتىل القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، 

أما إذا صدر القرار بصورة غيابية فيتم تبليغه للموظف بالوسائل املتاحة(. 
ويف ختام بحث موضوع اإلدانة اجلزائية أن نشري إىل حقيقتني مهمتني،  أوهلام: 
وق�ف تنفيذ العقوبة اجلزائية، إذا خولت بع�ض الترشيعات اجلزائية القايض أن 
يق�رر يف بعض احل�االت ووفق بع�ض الرشوط صالحي�ة وقف تنفي�ذ العقوبة 
اجلنائي�ة بع�د إيقاعه�ا. فال ش�ك أن القض�اء اجلنائي ق�رر إدانة املوظ�ف العام، 
وأصدر عقوبة جنائية بحقه ))))، وحتقق من الوجود املادي للوقائع التي نس�بت 
للموظ�ف الت�ي ال جي�وز للس�لطة التأديبية التش�كيك فيها. هلذا تتمتع الس�لطة 
التأديبية بصالحية تقديرية واس�عة لتقرير مالحقة املوظف تأديبيا، فيخلو وقف 
تنفي�ذ العقوب�ة اجلزائية من أي أثر عىل ممارس�تها لس�لطتها التأديبية. هلذا نصت 

)58) تن�ص امل�دة)9)) من نظ�م اخلدمة املدنية ال�س���عودي على اأنه )ي�س���رف للموظف املكفوف اليد ومن 
يف حكم���ه ن�س���ف راتب���ه، فاإذا برئ اأو عوقب بغري الف�س���ل ي�س���رف ل���ه الباقي من راتب���ه. اأما اإذا عوقب 

بالف�سل فا ي�ستعاد ما �سرف له ما مل تقرر اجلهة التي اأ�سدرت قرار العقوبة غري ذلك.

. C. E:28/5/1988، Rec، p192 (59(
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املادة )12/ب( من الئحة انتهاء اخلدمة الس�عودية عىل أنه )ال يؤثر وقف تنفيذ 
العقوب�ة األصلية املحكوم هب�ا عىل تطبيق هذا احلك�م(. وثانيهام: العفو اخلاص 
ع�ن العقوب�ة اجلزائية، إذ حيق لرئيس الدولة أن يصدر عف�وا خاصا عن العقوبة 
س�واء متثل ذل�ك بالعفو ع�ن العقوبة اجلنائية كله�ا، أو بتخفيضها. هلذا اس�تقر 
ال�رأي ع�ىل أن العفو اخلاص ال يؤثر عىل العقوب�ة التبعية )العزل بحكم النظام( 
ما مل ينص قرار العفو عىل ذلك رصاحة. فقد نص املرسوم امللكي رقم )م/44( 
وتاري�خ 1425/7/28ه� املبني عىل قرار جمل�س الوزراء رقم )210( وتاريخ 
)1425/7/21ه�� ع�ىل أنه )ال تس�قط العقوبة التبعية واآلث�ار اجلنائية املرتتبة 
ع�ىل احلك�م باإلدانة إذا صدر عفو من ويل األمر عن العقوبة األصلية ما مل ينص 

يف أمر العفو عىل خالف ذلك(. 
ومن نافلة القول إن شمول اجلرائم اجلزائية التي ارتكبها املوظف العام بالعفو 
الع�ام ال حي�ول يف األردن من اختاذ اإلج�راءات التأديبية الالزم�ة بحقه، وإيقاع 
العقوب�ة املناس�بة. فقد نصت املادة )148/ج( عىل أن�ه )ال حيول القرار الصادر 
بإدان�ة املوظ�ف أوتربئته من الش�كوى أو الدعوى التي قدمت ض�ده أو احلكم 
بعدم مس�ؤوليته عام أس�ند إليه أو منع حماكمته أو شموله بالعفو العام دون اختاذ 
اإلجراءات التأديبية الالزمة بحقه بمقتىض أحكام هذا النظام عىل املخالفة التي 

ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية املناسبة عليه أو إحالته إىل املجلس التأديبي(. 
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المطلب الثاني

 البراءة الجنائية

يتمث�ل املب�دأ العام يف هذا املج�ال أيضا يف االس�تقالل بني القراري�ن اجلنائي 
والت�أديب�ي. ولكن يرد هذا املبدأ العام اس�تثناء واحدا يتمث�ل يف عملية التحقق 
والتثب�ت الت�ي قام هبا القض�اء اجلنائي للوجود املادي للوقائ�ع والتي يتعني عىل 
الس�لطة التأديبي�ة االلتزام هب�ا واحرتامها. هلذا ختال�ف الس�لطة التأديبية حجية 
األح�كام اجلنائي�ة إذا حاولت إثب�ات الوجود املادي للوقائع الت�ي نفاها احلكم 
اجلنائ�ي الصادر. هلذا يثري صدور احلكم حك�ام جنائيا بالرباءة بعد قرار التأديبي 
العديد من اإلشكاالت القانونية خصوصا إذا أغلقت الطرق اإلدارية والقضائية 
ملخاصم�ة مرشوعية القرار التأديبي. وبذا يظهر من الناحيتني القانونية والعملية 

أننا نكون أمام طائفتني من األحكام اجلنائية بالرباءة.

أ( آثار الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا نفى الوجود المادي للوقائع

مم�ا ال ش�ك فيه أن األحكام اجلنائي�ة الصادرة بالرباءة تل�زم اإلدارة إذا كانت 
ص�ادرة النتفاء الوجود امل�ادي للوقائع. فال متلك الس�لطة التأديبية من الناحية 
القانونية إثبات الوجود املادي للوقائع التي قىض احلكم اجلنائي بعدم وجودها. 

موقف مجلس الدولة الفرنسي

استقر قضاء جملس الدولة الفرنيس عىل أن األحكام اجلنائية الصادرة بالرباءة 
النتف�اء الوجود امل�ادي للوقائع حتول دون حتريك دعوى تأديبية اس�تنادا لذات 
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الوقائع)1)). وتؤدي رسعة اإلجراءات التأديبية باملقارنة مع اإلجراءات القضائية 
إىل ح�دوث نوع م�ن التناقض يف األحكام، إذ يصدر احلكم اجلنائي بالرباءة بعد 
إصدار اإلدارة التأديبية لقرارها التأديبي استنادا لذات الوقائع. فقد استقر قضاء 
جمل�س الدول�ة الفرنيس عىل أن ص�دور حكم جنائ�ي بالرباءة ال يش�كل واقعة 

جديدة تؤدي إىل فتح ميعاد الطعن القضائي ضد القرار التأديبي )))).
 ولق�د حاول جمل�س الدولة تقييد تل�ك النتائج جزئيا، إذ يتعني عىل الس�لطة 
التأديبي�ة إعادة بحث مركز املوظف إذا كان الق�رار التأديبي مبنيا بصورة جزئية 
عىل املالحقة اجلنائية، فيتوجب عىل الس�لطة التأديبية إعادة بحث ملف القضية 
للتحديد فيام إذا كانت الوقائع األخرى التي مل تكن حمل املالحقة اجلنائية ال تزال 

وحدها تربر العقوبة التأديبية املوقعة بحق املوظف )))).
وإذا كان صدور حكم جنائي بالرباءة ال يشكل واقعة جديدة تربر فتح ميعاد 
الطع�ن القضائ�ي ملخاصم�ة مرشوعية الق�رار التأديبي، فيح�ق للموظف العام 
دوما تقديم تظلم إداري إلعادة النظر يف القرار التأديبي يف ضوء احلكم اجلنائي. 
وللس�لطة اإلداري�ة مطلق احلري�ة لالس�تجابة للتظلم اإلداري، فليس�ت ملزمة 
قانون�ا باالس�تجابة إجيابيا للتظل�م اإلداري املقدم. ويملك املوظ�ف إثارة عدم 
مرشوعي�ة اإلجراء التأديبي إذا قدم دعوى تعويض للمطالبة بتعويض األرضار 

املادية واملعنوية التي حلقت به جراء القرار التأديبي)))).

. C. E:14/5/1949، Rec، p221 (61(

. C. E:7/2/1958، Rec، p84______C. E:3/5/1963، Rec، p26 (6((

. C. E:3/5/1963------13/7/1966 (6((

. G. Delvolve، op:tu (6((
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الوضع في السعودية

 مل يتعرض املنظم السعودي يف نظام اخلدمة املدنية واللوائح التنفيذية الصادرة 
لتنفي�ذ أحكام�ه هلذه احلالة. ولك�ن القواعد العامة يف هذا الش�أن تقرر أن براءة 
املوظف جزائيا من املحكمة املختصة أوتقرير عدم مسؤوليته اجلزائية لعدم كون 
الفعل ال يش�كل جريمة جزائي�ة ال حتول دون مالحقة املوظ�ف تأديبيا، وإيقاع 
اجل�زاء التأديبي املناس�ب، وعلة ذل�ك أن أحكام الرباءة اجلزائي�ة الصادرة لعدم 
كفاية أو الش�ك يف األدلة أو الش�ك الذي يفرس دوما لصالح املتهم، وإن كانت 
مفي�دة للموظ�ف عىل الصعيد اجلزائ�ي، فهي غري مفيدة ع�ىل الصعيد التأديبي. 
ف�إذا كانت األدلة املقدمة يف الدعوى اجلزائية غ�ري كافية لتكوين عقيدة القايض 
اجلزائ�ي وقناعت�ه، فقد تكون كافية لتكوين عقيدة الس�لطة التأديبية وقناعتها يف 
إدان�ة املوظف تأديبيا، وإيق�اع اجلزاء التأديبي بحقه. كام أن براءة املوظف جزائيا 
للشك الذي ُيلزم القايض اجلزائي بتفسريه لصالح املتهم، فقد تكون األمور عىل 
الصعيد التأديبي واضحة وال يش�وهبا غموض أو ش�ك يف أن املوظف هو الذي 

ارتكب الفعل. 
وفضال عن ذلك أن تقرير عدم مس�ؤولية املوظف جزائيا لكون األفعال املرتكبة 
ال تش�كل جريمة جزائية، فقد تش�كل هذه األفعال جريمة تأديبية. فاالس�تقالل يف 
تكييف األفعال جزائيا وتأديبيا هو املبدأ أو القاعدة العامة املعمول به يف هذا الشأن. 
فإذا كانت األفعال التي ارتكبها املوظف العام ال تشكل جريمة تزوير وفق التكييف 

القانوين للتزوير، فإهنا تشكل تالعبًا يف أوراق رسمية عىل الصعيد التأديبي. 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أثر الحكم الجزائي على التأديب الوظيفي في نظام الخدمة المدنية السعودي واألردني

104

الوضع في األردن

تن�ص الفقرة من املادة )140( من نظام اخلدمة املدنية: “إن تربئة املوظف من 
الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده بمقتىض أحكام الفقرة )أ( من هذه املادة 
أو احلكم بعدم مس�ؤوليته عام أس�ند إليه ال حتول دون اختاذ اإلجراءات التأديبية 
الالزم�ة بحق�ه بمقتىض أحكام ه�ذا النظام ع�ن املخالفة الت�ي ارتكبها وفرض 
العقوبة التأديبية املناس�بة عليه إذا أدين هبا”، وقض�ت حمكمة العدل العليا: “أن 
ال�رباءة اجلنائية ال تؤول دون مالحقة املوظف العام تأديبيا وإيقاع عقوبة تأديبية 
بحق�ه«، وقد أصدرت املحكمة البدائية يف إربد قرارا مؤرخا1964/11/14م 
بتربئت�ه م�ن ه�ذه التهمة لعدم كفاي�ة األدلة ال�واردة ضده. وبع�د ذلك أجريت 
حماكم�ة املس�تدعي تأديبي�ا م�ن املجل�س التأديبي ملوظف�ي املؤسس�ة فأصدرت 
بتاري�خ1965/3/24م قرارا بعزله من وظيفته اس�تنادا للفق�رة )ج( من املادة 
)104( م�ن نظ�ام موظفي مؤسس�ة اإلقراض املش�ار إليه. وحي�ث إن املجلس 
التأديبي وجد التهمة الناشئة عن جرم الرسقة تشكل ذنبا خطريا باملعنى املقصود 
يف الفقرة )ج( من املادة )116( من النظام املذكور. وحيث ال رقابة هلذه املحكمة 
عىل املجلس يف ذلك ما دام أن ما ورد يف ملف املستدعي يمكن أن يؤدي إىل هذه 

النتيجة)))).
 ونحن نرى األحكام الترشيعية والقضائية السابقة تنرصف إىل حاالت الرباءة 
التي تصدر ألسباب أخرى غري انتفاء الوجود املادي للوقائع. فال جيوز للسلطة 

)64) ع���دل علي�:)/965/8)، جملة نق�بة املح�م���ني965)، �ص11))-------عدل علي�6)/965/8)، جملة 
نق�بة املح�مني965)، �ص18)) . 
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التأديبي�ة قانونا إثبات وجود وقائع نفي احلك�م اجلنائي وجودها املادي، فيتعني 
عليه�ا اح�رتام حجية احلكم اجلنائي الصادر يف ه�ذه احلالة ما مل تعاقب املوظف 

عن وقائع أخرى. 

ب( آثار الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا لم ينف الوجود المادي للوقائع

اس�تقر قض�اء جملس الدول�ة الفرنيس ع�ىل أن أح�كام ال�رباءة اجلنائية لعدم 
كفاي�ة األدلة أو للش�ك أو ألي س�بب آخر غ�ري انتفاء الوجود امل�ادي للوقائع 
ال تل�زم الس�لطة التأديبي�ة وليس هل�ا أي تأثري عىل س�ري الدع�وى التأديبية )))). 
فق�د ق�ىض جملس الدول�ة الفرنيس: “أن ص�دور حكم املحكم�ة اجلنائية برباءة 
الطاع�ن لعدم مس�ؤوليته م�ن زاوية جنائية ع�ن األفعال التي نس�بت إليه، فلم 
ين�ف هذا احلكم الوجود املادي للوقائع التي اس�تندت إليه�ا اإلدارة لفصله”،  
)))) هلذا ال تلتزم الس�لطة التأديبية باألحكام اجلنائية الصادرة بعدم املسؤولية أو 

بالرباءة الصادرة ألسباب أخرى غري انتفاء الوجود املادي للوقائع. فقد قضت 
حمكمة العدل العليا: »تبني لنا أن املؤسس�ة كانت قد وجهت إىل املستدعي هتمة 
رسقة )1511( دينارا من صندوق فرع املؤسس�ة يف جرش وإحالته إىل القضاء 
ملحاكمته عليها وقد أصدرت املحكمة البدائية يف إربد قرارا مؤرخا 11/24/ 
1964بتربئته من هذه التهمة لعدم كفاية األدلة الواردة فيه. وبعد ذلك أجريت 
C. E:11/5/1956، D، 1956، p469-2/1/1959، A، J، D، A، 1959، 2، p. 252-2/5/1962، Rec، p393- (65(

 30/9/1960، Rec،  p. 506-9/3/1984، Rev-droit admin. 1984، No. 168- 19/11/1955، Rec، p.

. 552

 C. E:21/6/1972، Rec، p. 464- 5/7/1967، Rec، p. 300-28/10/1949، Rec، p 711- 11/10/1957، (66(

.. Rec، p1001- 14/2/1973، Rec، p. 882
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حماكمة املس�تدعي تأديبيا من املجلس التأديبي ملوظفي املؤسس�ة فأصدر بتاريخ 
1965/3/24 قرارا بعزله من وظيفته اس�تنادا للفق�رة )ج( من املادة )104( 
من نظام موظفي مؤسسة اإلقراض املشار إليه. وحيث إن املادة )129( من هذا 
النظام تنص عىل أن تربئة املوظف من هتمة جزائية ال حتول بحكم الرضورة دون 
اختاذ إجراءات تأديبية بحقه عن هتم ناشئة عن اجلرم نفسه. وحيث إن املجلس 
التأديب�ي وج�د أن التهمة الناش�ئة عن جرم الرسقة تش�كل ذنب�ا خطريا باملعنى 
املقص�ود يف الفق�رة )ج( من املادة )116( من النظ�ام املذكور. وحيث ال رقابة 
هل�ذه املحكم�ة عىل املجلس يف ذلك ما دام أن ما ورد يف ملف املس�تدعي يمكن 
أن يؤدي إىل هذه النتيجة” )))) وقضت يف حكم آخر: “فإن تربئة املس�تدعي من 
هتمة هتك العرض التي أحيل من أجلها إىل القضاء ال يمنع من مالحقته تأديبيا 
وإيقاع إحدى العقوبات املس�لكية عليه، إذ ال يشرتط إليقاع هذه العقوبات أن 
يرقى الفعل املؤاخذ عليه إىل درجة اجلريمة بل يكفي أن يكون منافيا لواجبات 
املوظف. ومن الواضح أن احلكم اجلزائي وإن كان قد برأ املستدعي من جريمة 
هت�ك الع�رض إال أنه قد أدانه بجريمة أخرى وقىض عليه باحلبس مدة أس�بوع 

لثبوت ارتكابه اإليذاء”)))).

)67) عدل علي�:))/965/8)، جملة نق�بة املح�مني، 965). �ص11)).

)68) عدل علي�:6)/965/8)، جملة نق�بة املح�مني، 965). �ص18)).
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المطلب الثالث

 أثر العفو عن الجريمة الجزائية على الدعوى التأديبية

تق�رر األنظم�ة القانونية يف ال�دول املختلفة العفو عن اجلريمة اجلزائية س�واء 
كان عفوا عاما أم عفوا خاصا. فالعفو العام يصدر بقانون )بنظام يف السعودية( 
يزيل الصفة اجلرمية عن الفعل الذي اقرتفه اجلاين، بينام يصدر العفو اخلاص من 
رئيس الدولة عن العقوبة اجلزائية سواء بتخفيف هذه العقوبة واستبداهلا بعقوبة 

أخف أو اإلعفاء منها كليا. 
ف�إذا كانت دس�اتري ال�دول جتيز للربملان إص�دار عفو عام ع�ن بعض اجلرائم 
اجلزائي�ة، ف�إن هذه الصالحي�ة مقيدة يف الس�عودية الت�ي تتبنى النظ�ام اجلزائي 
اإلسالمي، فال يمكن ألي جهة يف الدولة إصدار عفو عام عن جرائم القصاص 

واحلدود، وهي جرائم وردت بنصوص رصحية يف القرآن الكريم. 
 وبن�اء عليه،  يتعني اإلش�ارة إىل أثر العفو عن اجلريم�ة اجلزائية عىل الدعوى 
التأديبي�ة. فقد قرر املرس�وم امللك�ي رقم )م/44( وتاري�خ 1425/7/28ه�، 
املبن�ي ع�ىل ق�رار جمل�س ال�وزراء رق�م )210( وتاري�خ 1425/7/21ه� يف 
الس�عودية عىل أنه )ال تس�قط العقوبة التبعية واآلثار اجلنائية املرتتبة عىل احلكم 
باإلدانة إذا صدر عفو من ويل األمر عن العقوبة األصلية ما مل ينص يف أمر العفو 
ع�ىل خالف ذلك(. هكذا ال يرتب العفو اخلاص ع�ن العقوبة اجلزائية األصلية 
تلقائي�ا العفو عن العقوبة التبعية املتمثلة يف حالتنا هذه يف )العزل من الوظيفة(، 

إال إذا نص عىل ذلك رصاحة يف أمر العفو امللكي. 
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ويف الس�ياق ذات�ه ق�ررت املادة )148/ج( أن ش�مول األفعال الت�ي ارتكبها 
املوظ�ف بالعف�و الع�ام ال حي�ول دون اختاذ اإلج�راءات التأديبي�ة الالزمة بحقه 
عنها وإيقاع العقوبة التأديبية املناس�بة أو إحالته إىل املجلس التأديبي. هلذا استقر 
قضاء حمكمة العدل العليا عىل أن أثر قانون العفو العام ال يرسي إال عىل األفعال 
اجلنائية وال يتناول املخالفات املسلكية. فقد قضت حمكمة العدل العليا: »أما عن 
السبب السادس فإن أحكام قانون العفو العام ال ترسي إال عىل األفعال اجلرمية 
وال تتناول املخالفات املسلكية كام استقر عىل ذلك اجتهاد هذه املحكمة”،  )))))( 
وقضت يف حكم آخر: »أما قول املستدعي بأن القرار خمالف للقانون ومبني عىل 
وقائ�ع غري صحيحة بحج�ة أن التهمة اجلزائي�ة التي أدين هبا  املس�تدعي والتي 
صدر قرار العزل باالس�تناد إليها مش�مولة بقانون العفو العام وال جيوز االعتامد 
عليها يف معاقبة املس�تدعي تأديبيا- فقول ال يس�تند إىل أساس من القانون، ذلك 
ألنه فضال عن أن قرار العزل مل يستند فقط إىل احلكم اجلزائي باإلدانة وإنام استند 
إىل خمالفات مس�لكية وهي إقدام املس�تدعي عىل إس�اءة استعامل س�يارة الدائرة 
وتسببه يف فقداهنا كام هو واضح من نص القرار – فإن كون التهمة اجلزائية التي 
أدين هبا املس�تدعي مش�مولة بقانون العفو العام ال يمنع من مالحقته تأديبيا عن 
املخالفة املسلكية التي اقرتفها، ذلك ألن املخالفة املسلكية هي هتمة قائمة بذاهتا 
مس�تقلة عن التهمة اجلزائية قوامها خمالفة املوظف لواجبات وظيفته بينام التهمة 
اجلزائية هي خروج املتهم عىل املجتمع فيام تنهى عنه القوانني اجلزائية أو تأمر به 

)69) عدل علي� :1)/))/974)، جملة نق�بة املح�مني 975)، �ص17).
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فال تأثري لقانون العفو العام عىل املخالفة التأديبية ))1))(.

المبحث الرابع

 أثر براءة الموظف نتيجة إعادة المحاكمة على الفصل بحكم النظام

جتي�ز األنظم�ة القانوني�ة يف ح�االت حم�ددة وعىل س�بيل احلرص إع�ادة النظر 
باألح�كام اجلزائي�ة القطعي�ة. وال ش�ك أن ه�ذه الطري�ق االس�تثنائي للطع�ن 
باألحكام القطعية يستهدف يف املقام األول أن تكون هذه األحكام عادلة بحيث 

يبطل من احلكم أو األحكام ما صدر منها بغري حق. 

المطلب األول

 أثر إعادة النظر في السعودية

 جي�وز ألي من اخلصوم أن يطل�ب إعادة النظر يف األح�كام النهائية الصادرة 
بالعقوبة يف األحوال التالية:

1- إذا ُحكم عىل املتهم يف جريمة قتل ثم ُوجد امُلدعى قتله حيا.
2- إذا صدر ُحكم عىل شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم عىل شخص 
آخر من أجل الواقعة ذاهتا، وكان بني احُلكمني تناقض ُيفهم منه عدم إدانة أحد 

املحكوم عليهام. 
3- إذا كان احُلك�م ق�د ُبني عىل أوراق ظهر بعد احُلك�م تزويرها، أو ُبني عىل 

)71) ع���دل علي����:7/6/)97)، جمل���ة نق�ب���ة املح�م���ني)97)، ����ص977. وع���دل علي����:))/))/)99)، جمل���ة 
نق�ب���ة املح�م���ني، 995). 6)))، وعدل علي�:8)/994/5)، جمل���ة نق�بة املح�مني، 994)، �ص59))وعدل 

علي�:994/9/6)، جملة نق�بة املح�مني، 995)، �ص)9)) .
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شهادة ظهر بعد احُلكم أهنا شهادة زور. 
4- إذا كان احُلك�م ُبن�ي ع�ىل ُحكم صادر م�ن إحدى املحاكم ث�م ألغي هذا 

احلكم. 
5- إذا ظهر بعد احلكم بينات أو وقائع مل تكن معلومة وقت املحاكمة، وكان 
من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة املحكوم عليه أو ختفيف العقوبة )))).

قبول طلب إعادة النظر

ُيرف�ع طل�ب إعادة النظ�ر بصحيفة ُتق�دم إىل املحكمة التي أص�درت احلكم، 
وجي�ب أن تش�تمل صحيف�ة الطلب ع�ىل بيان احلك�م املطلوب إع�ادة النظر فيه 
وأس�باب الطل�ب. وتنظر املحكم�ة يف طلب إعادة النظر وتفص�ل أوال يف قبول 
الطلب من حيث الش�كل، فإذا قبلته حددت جلس�ة للنظ�ر يف املوضوع، وعليه 

إبالغ أطراف الدعوى. 
وال يرتتب عىل قبول املحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ 
احلكم. إال إذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير. ويف غري 
ذلك جيوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ يف قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

نتيجة طلب إعادة النظر

طل�ب إعادة النظر موضوعا. فإذا رف�ض طلب إعادة النظر، فال جيوز جتديده 
بناء عىل الوقائع نفسها التي ُيبنى عليها)))).

))7) امل�دة)16)) من نظ�م الإجراءات اجلزائية ال�سعودي رقم)11)) وت�ريخ 4)/7/))4)ه�.
))7) امل�دة))))) من نظ�م الإجراءات اجلزائية ال�سعودي ال�س�بق الإ�س�رة اإليه.
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 وثانيه�ام، قب�ول طلب إعادة النظر، فكل صادر بعدم اإلدانة . . . . . . . . بناء 
عىل طلب إعادة النظر . . . . . . . . . . . . . جيب أن يتضمن تعويضا معنويا وماديا 
للمحك�وم علي�ه ملا أصابه من رضر، إذا طلب ذل�ك )))). واألحكام التي تصدر 
يف موض�وع الدع�وى ___ بناء عىل طلب إع�ادة النظر ____ جيوز االعرتاض 
عليه�ا بطلب متييزها ما مل يكن احلكم صادرا من حمكمة التمييز فيجب التقيد بام 

ورد يف املادة اخلامسة بعد املائتني من هذا النظام )))) .

المطلب الثاني

أثر إعادة المحاكمة في األردن

ح�دد قانون أص�ول املحاك�امت اجلزائي�ة األردين رق�م )9( لس�نة )1961( 
وتعديالت�ه ح�االت إع�ادة املحاكم�ة عىل س�بيل احل�رص. فيجوز طل�ب إعادة 
املحاكمة يف دعاوى اجلناية واجلنحة أيا كانت املحكمة التي حكمت هبا، وذلك 

يف األحوال التالية )))): 
أ( إذا حكم عىل ش�خص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن 
املدع�ى قتله ه�و حي. ب( إذا حكم عىل ش�خص بجناي�ة أو جنحة وحكم فيام 
بعد عىل شخص آخر باجلرم نفسه وكان احلكامن ال يمكن التوفيق بينهام، وينتج 
ع�ن ذلك م�ا يؤيد براءة أحد املحكوم عليهام. ج( إذا حكم عىل ش�خص، وبعد 
صدور احلكم قيض بالشهادة الكاذبة عىل من قد شهد عليه باملحاكمة، فال تقبل 

))7) امل�دة)1))) من نظ�م الإجراءات اجلزائية ال�سعودي ال�س�بق الإ�س�رة اإليه.

)74) امل�دة))))) من نظ�م الإجراءات اجلزائية ال�سعودي ال�س�بق الإ�س�رة اإليه.
)75) امل�دة))9)) من ق�نون اأ�سول املح�كم�ت اجلزائية الأردين رقم )9) ل�سنة )96)وتعدياته.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أثر الحكم الجزائي على التأديب الوظيفي في نظام الخدمة المدنية السعودي واألردني

112

ش�هادة ه�ذا الش�اهد يف املحاكم�ة اجلدي�دة )))). د( إذا وقع أو ظه�ر بعد احلكم 
حدث جديد أو أبرزت مس�تندات كانت جمهولة حني املحاكمة، وكان من ش�أن 

ذلك إثبات براءة املحكوم عليه. 
ويع�ود طل�ب إع�ادة املحاكم�ة إىل وزي�ر الع�دل، وللمحكوم علي�ه وملمثله 
الرشع�ي إذا كان عدي�م األهلية، ولزوجه وبنيه وورثت�ه، وملن أوىص له إذا كان 
ميت�ا، أو ثبت غيبته بحكم قضائي، وملن عه�د إليه املحكوم عليه بطلب اإلعادة 
رصاحة )))). ويقدم طلب إعادة املحاكمة إىل وزير العدل الذي يتمتع بصالحية 
تقديرية لتقدير جدية األس�باب التي يس�تند إليها طالب إعادة املحاكمة. فيقدم 
طلب اإلعادة لوزير العدل. وحييل وزير العدل طلب اإلعادة عىل حمكمة التمييز 

وال يقرر إحالته إذا وجده مبنيا عىل سبب واه )))). 

)76) اأ�س���درت حمكم���ة التميي���ز االأردني���ة ع���دة قرارات بخ�س���و�ص اإعادة املحاكمة ا�س���تنادا له���ذه الفقرة . 
فقد قررت )جتيز امل�دة))9)) من ق�نون اأ�سول املح�كم�ت اجلزائية اإع�دة املح�كمة يف دع�وى جن�ئية 
واجلنحة يف اأ�س���ول اأربعة اأ وب وج ود، كم� جند اأن طلب اإع�دة املح�كمة ي�س���تند اإلى احل�لة املن�س���و�ص 
عليه� يف الفقرة)ج) يف قوله�)حكم على �س���خ�ص وبعد �س���دور احلكم ق�سى ب�ل�سه�دة الك�ذبة على من 
ك�ن �سهد عليه ب�ملح�كمة، ومل� ك�ن احلكم يف الق�سية املطلوب اإع�دة حم�كمة اجل�ين فيه�)اأ�س�مة)  قد 
اأ�س����ص احلك���م فيها بالتجرمي على االأخذ ب�س���هادة ال�س���اهدين وقد ثبت باالأح���كام القطعية اأن )عقاب 
واأ�س���رف( قد �س���هدا زورا على املطلوب اإعادة حماكمته.  وحيث اإنه ق�س���ي بحكمني ق�سائيني مربمني 
كذب �س���هادة ال�س���اهدين )عقاب واأ�س���رف( وحيث اإن حمكمة اجلنايات الكربى قد ا�س���تندت يف حكمها 
املطلوب اإعادة املحاكمة فيه على �س���هادة هذين ال�س���اهدين باالإ�س���افة اإلى �س���هادة املجني عليه، وحيث 
اإنه يجب ا�س���تبعاد �س���هادة هذين ال�ساهدين وبا�س���تبعادهما ميكن اأن يتغري وجه احلكم يف اإعادة اأوراق 
البينات املقدمة يف الدعوى بكاملها. لذا تكون �س���روط اإعادة املحاكمة متوفرة طبقا للمادة ))9)/ج)  
م���ن قان���ون اأ�س���ول املحاكم���ات اجلزائي���ة. لهذا نق���رر قبول طل���ب اإع���ادة املحاكمة عما بامل���ادة ))9)) 
م���ن ق�ن���ون اأ�س���ول املح�كم�ت اجلزائية واإح�ل���ة اأوراق الدعوى اإلى هيئة موازي���ة يف حمكمة اجلن�ي�ت 
الك���ربى للنظ���ر يف الدع���وى، ووق���ف تنفيذ العقوب���ة بحقه طبقا للم���ادة ))9)) من ق�ن���ون املح�كم�ت 

اجلزائية) . متييز، جزاء، رقم)118/44))، ت�ريخ8)/1/7).

)77) امل�دة))9)) من ق�نون اأ�سول املح�كم�ت اجلزائية الأردين ال�س�بق الإ�س�رة اإليه.

)78) امل�دة)94)) من ق�نون اأ�سول املح�كم�ت اجلزائية.
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أثر تقدم طلب إعادة المحاكمة إلى محكمة التمييز

 يرتت�ب ع�ىل تقديم وزير العدل طلب املحاكمة إىل حمكمة التمييز،  س�واء تم 
بمب�ادرة ذاتي�ة منه أم بناء عىل طلب صاحب الش�أن وقف تنفي�ذ احلكم. فإذا مل 
يكن احلكم الذي طلبت اإلعادة من أجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتام من تاريخ 
إحال�ة وزير العدل الذي طل�ب اإلعادة عىل حمكمة التميي�ز. وهلذه املحكمة أن 

تأمر بوقف التنفيذ يف قرارها القايض بقبول طلب إعادة املحاكمة )))).

نتيجة قبول طلب إعادة المحاكمة

 يرتتب عىل قبول حمكمة التمييز طلب إعادة املحاكمة ش�كال، انتقاهلا للفصل 
يف موضوع الطلب. وال خترج نتيجة هذا القبول عن أحد احتاملني خمتلفني مها: 
االحت�امل األول: إحالة القضية إىل حمكمة من درج�ة املحكمة التي أصدرت 

احلكم
إذا ق�ررت حمكمة التمييز قبول طلب اإلع�ادة أحالت القضية عىل حمكمة من 
درج�ة املحكم�ة التي أص�درت احلكم باألس�اس )1)). وال يش�رتط اإلحالة إىل 
حمكم�ة من درجة املحكمة التي أص�درت احلكم املطلوب إع�ادة املحكوم فيه، 
بل يمكن اإلحالة إىل هيئة أخرى خالف اهليئة التي أصدرت احلكم يف املحكمة 
نفس�ها. فقد قررت حمكمة التمييز )مالحقة املش�تكي عن جرم االفرتاء وشهادة 
ال�زور وإدانت�ه واحلكم عليه بحكم اكتس�ب الدرجة القطعي�ة يوفر رشط طلب 
إعادة املحاكمة عن جناية هتك العرض التي أدين فيها اس�تنادا لش�هادة الشاهد 

)79) امل�دة)95)) من ق�نون اأ�سول املح�كم�ت اجلزائية.

)81) امل�دة)96)) من ق�نون اأ�سول املح�كم�ت اجلزائية.
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الذي ثبت افرتاؤه وش�هادته زورا ضد املستدعي، وعليه فإن طلب وزير العدل 
وطلب املس�تدعي إعادة املحاكمة مقبول عىل أن تنظر القضية هيئة خالف اهليئة 
التي أصدرت احلكم الس�ابق عمال بامل�ادة )196( من قانون أصول املحاكامت 
اجلزائي�ة ووق�ف تنفيذ احلكم الص�ادر يف القضية املطلوب إع�ادة املحاكمة فيها 
واإلفراج عنه عمال باملادة )2/295( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية( )))).
االحت�امل الثاين: تصدي حمكمة التمييز للفص�ل يف موضوع القضية املطلوب 

إعادة املحاكمة فيها.
إذا تع�ذر الرشوع من جدي�د يف إجراء املحاكمة مرافع�ة بمواجهة مجيع ذوي 
العالق�ة يف الدعوى، إما لوفاة املحكوم عليه�م أو جنوهنم أو فرارهم أو غياهبم 
كله�م أو بعضهم أو عدم مس�ؤوليتهم جزائيا، وإما لس�قوط الدعوى أو احلكم 
بالتقادم، فبعد أن تتخذ حمكمة التمييز قرارا بامتناع املحاكمة علنا ألحد األسباب 
املبينة آنفا تتوىل بنفسها رؤية الدعوى باألساس بحضور املدعيني الشخصيني إن 
وجدوا وبحضور وكالء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفوا، وتبطل من 

احلكم أو األحكام السابقة ما صدر منها بغري حق )))).
وحرص�ا من املنظم األردين عىل س�معة املحكوم علي�ه، أوجب تعليق احلكم 
الصادر برباءة املحكوم عليه بنتيجة إعادة املحاكمة عىل باب املحكمة أو األماكن 
العامة يف البلدة التي صدر فيها احلكم األول، ويف حمل وقوع اجلرم، ويف موطن 
طالب�ي اإلع�ادة ويف املوطن األخري للمحك�وم عليه إذا كان ميت�ا. وينرش حكم 

))8) حمكمة التمييز الأردنية، قرار رقم))999/5)) ف�سل بت�ريخ 4/)/999) .

))8) امل�دة)97)) من ق�نون اأ�سول املح�كم�ت اجلزائية الأردين ال�س�بق الإ�س�رة اإليه.
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ال�رباءة حتام يف اجلريدة الرس�مية وينرش أيضا إذا اس�تدعى ذلك طالب اإلعادة 
يف صحيفت�ني حمليت�ني خيتارمها وتتحمل الدول�ة نفقات الن�رش )))). هلذا قررت 
اهليئ�ة العام�ة ملحكم�ة التميي�ز األردنية )وعمال بأح�كام امل�ادة )2/298( من 
قان�ون أص�ول املحاكامت اجلزائية تعليق هذا احلكم ع�ىل باب املحكمة ويف حمل 
وق�وع اجلرم ويف موط�ن طالبي إعادة املحاكمة ونرشه يف اجلريدة الرس�مية ويف 

صحيفتني حمليتني استدعى ذلك طالبي إعادة املحاكمة( )))).
وم�ن املس�لم به أن الع�زل ُيعد عقوبة تبعي�ة مقررة ال متلك اإلدارة اس�تبداهلا 
بعقوبة أخرى أخف لصالح املوظف. ويرتبط العزل باعتباره عقوبة تبعية باحلكم 
اجلزائي باحلكم وجودا وعدما. وعليه تزول هذه العقوبة التبعية إذا صدر حكم 
ب�رباءة املوظف نتيجة تقديم طلب إع�ادة املحاكمة إىل املحكمة املختصة. وعليه 
يتعني عىل اجلهة اإلدارية املختصة سحب قرار عزل املوظف وإعادته إىل وظيفته 
الس�ابقة إذا ق�ررت املحكمة املختصة بعد الفصل يف موض�وع القضية املطلوب 
إع�ادة املحاكمة فيها إبط�ال حكم اإلدانة الصادر بحقه. وبراءته مما نس�ب إليه. 
وبن�اء علي�ه،  ق�ررت حمكمة العدل العلي�ا األردنية إعادة احل�ال إىل ما كان عليه 
س�ابقا إذا اهنار األس�اس القانوين لعزل املوظف كعقوبة تبعية للحكم اجلزائي. 
فق�د قضت يف حكمها الص�ادر بتاريخ1993/12/11 ال�ذي تدور وقائعه يف 
أن أح�د العامل�ني لوحق بتهمة االخت�الس وجرى توقيف�ه يف 1982/10/3 
وأحي�ل إىل املحكم�ة العرفي�ة العس�كرية التي ق�ررت جتريمه بجناي�ة اختالس 

))8) امل�دة)98)) من ق�نون اأ�سول املح�كم�ت اجلزائية الأردين.

)84) حمكمة التمييز الأردنية امل�دة رقم )11)/)11)) )هيئة ع�مة) ت�ريخ 5)/6/)11)م .
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أموال عامة واالشرتاك بأموال عامة ووضع باألشغال الشاقة مدة عرش سنوات 
وغرامة مقدارها )8830 دينارا و 795 فلسا(. قيمة ما اختلس، عىل أن حتتسب 
العقوبة من تاريخ توقيفه يف 1982/10/3 وبتاريخ 1982/2/3 قرر احلاكم 
العسكري ختفيض عقوبة األشغال الشاقة إىل النصف مع إبقاء عقوبة الغرامة كام 
هي وقد تم تنفيذ العقوبة وتسديد الغرامة حيث أفرج عنه يف 1985/6/17ويف 
أثن�اء ذل�ك تم إب�الغ س�لطة وادي األردن بمضمون احلكم فقرر رئيس س�لطة 
وادي األردن بالوكالة عزل املس�تدعي اعتبارا من 1983/2/6 اس�تنادا للامدة 

)92( من نظام املوظفني رقم )97( لسنة 1965. 
وع�ىل أثر إلغاء األح�كام العرفية يف اململكة وصدور القانون رقم )2( لس�نة 
1992 وال�ذي أج�از يف الفقرة )د( م�ن املادة )2( منه جواز إع�ادة املحاكمة يف 
أحكام املحكمة العرفية القطعية وفقا للرشوط واألس�س املبنية يف قانون أصول 
املحاكامت اجلزائية، تقدم املستدعي إىل وزير العدل بطلب إعادة حماكمته حلصوله 
ع�ىل مس�تندات وأوراق كان�ت خافية إب�ان حماكمته ومن ش�أن س�امعها إثبات 
براءته، فأحاله مع أوراق القضية العرفية إىل حمكمة التمييز حيث قررت بالقرار 
رقم )92/19( إن املستندات املقدمة من املستدعي من شأهنا توفر رشوط إعادة 
املحاكم�ة وعم�ال بامل�ادة )296( من قانون أص�ول املحاك�امت اجلزائية احلكم 
بإع�ادة حماكمته أمامها، وبنتيجة املحاكم�ة قررت بتاريخ1992/12/23إلغاء 
احلكم الصادر بحقه يف القضية العرفية رقم )82/355( إعالن براءته مما أس�ند 
إليه وتعليق احلكم عىل باب املحكمة ويف حمل وقوع اجلرم ويف موطن املستدعي 

ونرشه يف اجلريدة الرسمية، واكتسب القرار الدرجة القطعية.
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وبتاريخ 1993/1/19 تقدم إىل اإلدارة بطلب اعتبار حكم املحكمة العرفية 
الغي�ا وحتديد موقع�ه الوظيفي ورصف خمصصات�ه الوظيفية. فق�ررت اإلدارة 
رف�ض إعادته إىل وظيفته. فتقدم بدعوى إلغاء إىل حمكمة العدل العليا ملخاصمة 
مرشوعي�ة قرار اإلدارة برف�ض إعادته إىل وظيفته. وجاء يف حكم املحكمة: »أن 
اإلدارة عندما تصدر قرارات كاش�فة وقائمة عىل سلطة مقيدة فإهنا ملزمة باتباع 
ما هلذه الس�لطة وما عليها، فإذا تبني هلا أهنا أخطأت يف تطبيق حكم، فإهنا متلك 
أن تلغ�ي قراراهت�ا حتى ل�و أرضت باملركز القانوين لألف�راد، والعكس صحيح 
لصاحله�م عندم�ا تقيم س�لطتها املقيدة واملعلن�ة حلكم القانون ع�ىل واقعة ثبت 
الحقا عدم صحتها، حيث يتعني عليها بعد ذلك أن تتخذ اإلجراء الذي ينسجم 
م�ع حك�م القانون. وال بد من التأكيد أن صدور حك�م الرباءة ألي موظف فال 
س�بيل له إال أن يطلب من اإلدارة تنفيذ مقتضيات هذا احلكم وإعادته لوظيفته 
وحتدي�د موقع�ه الوظيف�ي . . . . . . . . . . . . وع�ن الطعن ف�إن حمكمتنا جتد أن 
القرار الصادر عن حمكمة جنايات عامن القايض بإلغاء حكم املحكمة العرفية يف 
القضية رقم82/355( وإعالن براءة املس�تدعي ينهي أية مفاعيل حلكم اإلدانة 
سواء كانت عقوبة أصلية أو تبعية وتنقيض معها الدعوى العامة. وحيث إن قرار 
عزل املستدعي من وظيفته هو عقوبة تبعية يفرضها النظام بحق من يدان بجناية 
االخت�الس ومتارس اإلدارة بذلك إعالن حكم القانون، وحيث إن س�بب هذا 
الق�رار وهو اإلدانة قد اهن�ار بالرباءة فيكون قوامه قد اهنار مما يس�تلزم رد احلال 

لواقعه بإلغاء قرار العزل )))).

)85) عدل علي� :))/))/)99)، جملة نق�بة املح�مني 994)، �ص659 .
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وال ج�دال أن ه�ذا االجته�اد القضائي منطق�ي، ويتفق مع املب�ادئ القانونية 
املج�ردة. فالعزل م�ن الوظيفة باعتباره عقوبة تبعية للحك�م اجلزائي يرتبط هبذا 
احلك�م وجودا وعدما. فإذا زال احلكم اجلزائي الصادر اهنار األس�اس القانوين 
الذي اس�تندت إليه العقوبة التبعية، فام يبنى عىل باطل فهو باطل. كام يتس�م هذا 
االجتهاد القضائي بالعدالة، فليس من العدل يف يشء بقاء العقوبة التبعية )العزل 
بحكم النظام( رغم زوال العقوبة اجلزائية األصلية. والقول بخالف ذلك جيعل 
العقوبة التبعية أكثر جسامة من العقوبة األصلية، وهو أمر يتناىف مع فكرة تقسيم 

العقوبات اجلزائية إىل عقوبات أصلية وتكميلية وتبعية. 


